
1 / 226

Program studiów

Wydział: Wydział Filozoficzny

Kierunek: studia nad buddyzmem

Poziom kształcenia: pierwszego stopnia

Forma kształcenia: studia stacjonarne

Rok akademicki: 2019/20

Załącznik nr 211 do uchwały nr 58/VI/2020 
    Senatu UJ z dnia 24 czerwca 2020 r. 



2 / 226

Spis treści
Charakterystyka kierunku 3
Nauka, badania, infrastruktura 6
Program 8
Efekty uczenia się 10
Plany studiów 12
Sylabusy 21



Charakterystyka kierunku 3 / 226

Charakterystyka kierunku

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filozoficzny

Nazwa kierunku: studia nad buddyzmem

Poziom: pierwszego stopnia

Profil: ogólnoakademicki

Forma: studia stacjonarne

Język studiów: polski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się

Nauki o kulturze i religii 73%

Językoznawstwo 8%

Filozofia 8%

Nauki o komunikacji społecznej i mediach 3%

Historia 2%

Nauki o sztuce 2%

Nauki o polityce i administracji 2%

Nauki prawne 2%

Nauki socjologiczne 2%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia

Charakterystyka kierunku

Kierunek Studia  nad buddyzmem to  jedyna oferta  dydaktyczna tego typu w Polsce;  jako taki  jest  interdyscyplinarną
propozycją zagospodarowującą miejsce na styku dziedzin, które prezentują tylko wybrane (i przez to ograniczone) ujęcie
buddyzmu. Studia nad buddyzmem oferują zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu myśli i kultury buddyjskiej w ramach
studiów  wyższych  pierwszego  stopnia.  Kierunek  ten,  skupiony  wyłącznie  na  buddyzmie,  ale  zachowujący  szerokie
interdyscyplinarne podejście, zapewnia krytyczne i wieloaspektowe ujęcie buddyzmu jako pełnoprawnej religii, konglomeratu
systemów filozoficznych oraz bardzo istotnego czynnika kulturotwórczego na Wschodzie i Zachodzie. Studia nad buddyzmem
przygotowują studentów na spotkanie z Innym poprzez zaoferowanie im rzetelnej, pozbawionej uprzedzeń i powstałej z
krytycznego  namysłu  wiedzy.  Przyjęta  perspektywa  uwzględnia  kulturoznawczą,  filologiczną,  religioznawczą,
antropologiczną,  filozoficzną,  socjologiczną  i  historyczną  tradycję  prowadzenia  badań  nad  społecznościami  buddyjskich
obszarów Azji.  Różnorodna  oferta  kursów daje  wgląd  w różnorodność  społeczno-kulturową świata.  Student  otrzymuje
możliwość zapoznania się z informacjami o dawnych i współczesnych cywilizacjach Azji i ich wzajemnych oddziaływaniach.
Przekazywane  treści  programowe  dotyczą  ewolucji  poglądów  filozoficznych  i  zachowań  religijnych  w  rozmaitych  nurtach
buddyzmu,  a  także  różnorodnych  form  wytworów  kulturowych:  literatury,  sztuk  plastycznych,  muzyki;  systemów
społecznych, politycznych i prawnych. Student nabywa kompetencji komparatystycznego ujęcia różnych aspektów kultury
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Wschodu  i  Zachodu.  Pogłębieniu  znajomości  wymienionych  zagadnień  służy  oferta  językowa  obejmująca  trzy  języki
klasycznych kultur buddyjskich.

Koncepcja kształcenia

Zgodnie z misją Uniwersytetu Jagiellońskiego przyjętą Uchwałą Senatu nr 16/VI/2006 oraz strategią przyjętą uchwałą Senatu
nr 177/XII/2014 celami i strategią Uniwersytetu są wytyczanie nowych kierunków rozwoju myśli poprzez najwyższej jakości
badania i nauczanie, budowanie w atmosferze tolerancji i wolności trwałych relacji ze społeczeństwem oraz kształtowanie
otwartości  na  nieznane,  wrażliwości  humanistycznej  i  odpowiedzialności  za  działanie,  przy  jednoczesnym czerpaniu  z
bogactwa wielowiekowej  tradycji.  Cele strategiczne Uczelni  obejmują:  integrację działalności  w dydaktyce i  badaniach
naukowych, najwyższą jakość nauczania, najwyższą jakość badań naukowych oraz skuteczny wpływ na otoczenie społeczne,
kulturowe i gospodarcze. Kierunek Studia nad buddyzmem jest częścią oferty dydaktycznej Katedry Porównawczych Studiów
Cywilizacji, która stanowi ewenement na skalę europejską, będąc jednocześnie jednym z niewielu tego typu ośrodków na
całym świecie. Badania i dydaktyka prowadzone przez pracowników zaangażowanych w opracowanie i realizowanie kierunku
stanowią unikatową propozycję, a koncepcja i cele kształcenia zostały opracowane w taki sposób, by umożliwić studentom
jak najszerszy ogląd wybranego aspektu rzeczywistości kulturowej, jaką jest szeroko rozumiana kultura buddyjska w jej
wszystkich przejawach.  Zadanie  to  jest  realizowane w pełnej  zgodności  z  misją  i  celami  strategicznymi  Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Koncepcja kształcenia wszystkich studentów KPSC zakłada przekazanie studentom współczesnej, aktualnej
wiedzy dotyczącej mechanizmów przemian kulturowych oraz roli człowieka w szybko zmieniającej się rzeczywistości. Studia
nad buddyzmem stanowią przykład kierunku o wybitnie interdyscyplinarnym zorientowaniu, który umożliwia wszechstronny
rozwój  naukowy studentów,  a  także umożliwia  im kontakt  z  ekspertami  w różnych dziedzinach wykorzystywanych w
badaniach nad buddyzmem. Kursy prowadzone są przez specjalistów, których uznane dokonania badawcze czerpią z metod i
osiągnięć nauk humanistycznych i społecznych, przede wszystkim z antropologii kultury, socjologii, filozofii, historii, historii
sztuki,  religioznawstwa  oraz  nauk  filologicznych,  co  zapewnia  integrację  wysiłków  badawczych  pracowników  jednostki  z
realizacją oferty dydaktycznej. Tak szerokie podejście naukowe, oferujące wiedzę przedstawioną w rzetelny i krytyczny
sposób, daje możliwość kształtowania formacji światopoglądowej studentów w kierunku otwartości na to, co inne i tolerancji
tego, co odmienne. Komparatystyczna orientacja kierunku zapewnia studentom możliwość stałej konfrontacji nowo nabytej
wiedzy z  zastanym dziedzictwem kulturowym,  co  sprzyja  wykształceniu  świadomości  bogactwa rodzimej  tradycji  oraz
umiejętności  funkcjonowania  w  wielokulturowym  społeczeństwie.  Program  studiów  został  skonstruowany  tak,  aby
przygotować studentów do oczekiwań stawianych przez rynek pracy i otoczenie społeczno-gospodarcze. Program studiów
wymaga od kandydatów na studia otwartości, umiejętności analitycznych oraz erudycyjnego podejścia do napotykanych w
trakcie studiów problemów i zagadnień.

Cele kształcenia

1. dostarczenie wiedzy ogólnej z zakresu nauk humanistycznych oraz wiedzy podstawowej z zakresu teorii i historii kultury
buddyjskiej;
2. wykształcenie znajomości teorii oraz metod badawczych mających zastosowanie w badaniach nad buddyzmem;
3.  przekazanie  wiedzy  pozwalającej  zrozumieć  historyczne  i  współczesne  społeczno-polityczno-kulturowe  procesy
przebiegające w krajach Azji;
4. dostarczenie pogłębionej znajomości historii i wytworów kultury buddyjskiej (filozofia, język, sztuka);
5. przekazanie pogłębionej wiedzy na temat związków kultury buddyjskiej z różnymi wymiarami życia społecznego;
6. umożliwienie zdobycia praktycznej znajomości języków klasycznych dla kierunku (sanskryt, klasyczny tybetański, chiński)
oraz języka angielskiego;
7. dostarczenie wiedzy o kanonicznej literaturze buddyjskiej;
8.  wykształcenie  podstawowych  umiejętności  badawczych,  analitycznych,  interpretacyjnych  i  komparatystycznych  w
aspekcie analizy zjawisk kulturowych i międzykulturowych niezbędnych do zajmowania się myślą i kulturą buddyjską;

Potrzeby społeczno-gospodarcze
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Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku

Kierunek Studia nad buddyzmem wychodzi naprzeciw potrzebom sektora społeczno-gospodarczego poprzez współpracę z
instytucjami  kultury,  otoczeniem  społeczno-gospodarczym  oraz  poprzez  uczestnictwo  w  programach  zwiększających
potencjał zawodowy absolwentów kierunków humanistycznych i społecznych. Utworzenie kierunku Studia nad buddyzmem
ma za zadanie, między innymi, wykształcenie absolwentów, którzy za sprawą uzyskanej wiedzy będą w stanie adaptować się
do rzeczywistości  społeczno-gospodarczej.  Cel  ten  zostanie  osiągnięty  na  poziomie  teoretycznym poprzez  edukację  o
charakterze  interdyscyplinarnym  oraz  naukę  języków  obcych  (angielskiego  oraz  języka  jednej  z  kultur  tradycyjnie
buddyjskich),  a  na  poziomie  praktycznym  –  dzięki  praktykom  w  instytucjach  kulturalno-oświatowych  i  użyteczności
publicznej. Szczególnie istotne będą w tym miejscu wiedza, umiejętności i kompetencje umożliwiające współpracę przyszłych
absolwentów z instytucjami i organizacjami nastawionymi na współpracę międzynarodową obejmującą kraje azjatyckie – w
wymiarze kulturowym, społecznym i gospodarczym. Profil absolwentów predestynuje ich szczególnie do pracy w placówkach
edukacyjnych, kulturalnych i turystycznych, jak również w mediach, ośrodkach doradczych, naukowych i oświatowych.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi

Jako  potrafiący  samodzielnie  poszerzać  wiedzę  nabytą  podczas  studiów,  działający  kreatywnie,  otwarci  i  wrażliwi  na
różnorodne  zjawiska  kulturowe,  odnoszący  się  z  szacunkiem  do  innych  tradycji  kulturowych,  lecz  mający  głęboką
świadomość własnego dziedzictwa, absolwenci kierunku Studia nad buddyzmem są szczególnie ukierunkowany na działanie
w środowisku międzykulturowym. Jako osoby wykształcone do tego by rozpoznawać, analizować i interpretować wytwory
azjatyckich kultur  buddyjskich za sprawą znajomości  różnych metod badawczych i  nabytych kompetencji  językowych,
absolwenci  kierunku  posiadają  podstawy  etycznego  i  skutecznego  działania  w  instytucjach  kulturalno-oświatowych,
użyteczności publicznej oraz instytucji sektora społeczno-gospodarczego nakierowanych na współpracę międzynarodową.
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Nauka, badania, infrastruktura

Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Badania pracowników KPSC dotyczą zróżnicowanych zagadnień okołokulturowych na obszarze Europy, Afryki  Północno-
Wschodniej, Bliskiego Wschodu, Azji Centralnej, Azji Południowej oraz Azji Wschodniej. Część badań ma charakter wybitnie
porównawczy. Badania w obszarze Azji centralnej dotyczą transkulturowości Tybetu (dr hab. Joanna Grela) oraz buddyjskiej
filozofii Tybetu (np. problematyka tathagatagarbhy w tekstach filozofów tybetańskich, epistemologia buddyjska Tybetu) (dr
hab. Artur Przybysławski). W obszarze Azji Południowej zainteresowania badawcze pracowników Katedry skupione są wokół
filozofii  indyjskiej:  upaniszad  i  szkoły  adwaita-wedanty  oraz  porównawczego  wymiaru  filozofii  indyjskiej  (prof.  Marta
Kudelska), sztuki indyjskiej z naciskiem na ikonografię wizerunków religijnych (dr Agnieszka Staszczyk), antropologii tradycji
literackich (porównawcza antropologia praktyk czytelniczych i społeczności tekstualnych subkontynentu indyjskiego epoki
wczesno-kolonialnej, regionalne kultury druku w Indiach epoki wczesnego kolonializmu, kulturowej historii druku na styku
Europa-Azja  na  przykładzie  cyrkulacji  książki  w  Indiach  XVII-XIX  w.)  (dr  hab.  Cezary  Galewicz),  tradycji  filozoficznych  i
literackich wczesnego buddyzmu mahajany, koncepcji natury buddy w indyjskiej mahajanie, teorii jogi północnoindyjskich
santów, estetyki i poetyki sanskryckiej (dr Jarosław Zapart), zależności między polityką a kulturą w obszarze Azji Południowej
(dr  hab.  Piotr  Kłodkowski),  współczesnych kompleksów świątynnych Birla  Mandir  (prof.  Marta  Kudelska,  dr  Agnieszka
Staszczyk, dr Agata Świerzowska), kategoryzacji klas istot wymienianych w kanonie palijskim (dr Robert Szuksztul) oraz
pozycji kobiet we wczesnym buddyzmie (mgr Joanna Gruszewska). W centrum zainteresowania pracowników zajmujących się
Azją Wschodnią znajdują się mitologia i demonologia Japonii, historia i tradycyjna kultura Korei (dr Renata Iwicka), literatura
japońska oraz zagadnienia z zakresu visual arts (mgr Wioletta Laskowska-Smoczyńska), znaczenie Opowieści o Księciu
Promienistym (Genji  monogatari)  w  perspektywie  popkulturowej  (mgr  Anna  Kuchta,  mgr  Joanna  Malita-Król),  historia
intelektualna Azji  Wschodniej  ze szczególnym uwzględnieniem buddyzmu („demitologizacja” buddyzmu Czystej  Krainy,
recepcja indyjskiej tradycji buddyjskiej logiki i  epistemologii w Azji Wschodniej, obieg idei w Azji Wschodniej w okresie
nowożytnym)  (dr  Jakub  Zamorski),  klasyczna  filozofia  chińska  w  perspektywie  porównawczej,  współczesna  estetyka  oraz
sztuka Chin i diaspora chińska (dr Rafał Banka). Zainteresowania badawcze pracowników Katedry w obszarze Europy dotyczą
interpretacji i adaptacji jogi w Polsce (dr Agata Świerzowska), społecznej roli tańca (dr hab. Wojciech Klimczyk), kultury
Celtyckiej,  socjo-historyczno-ekonomicznych  uwarunkowań  języka  irlandzkiego,  rytualizacji  w  przestrzeni  religijnej  i
pozareligijnej (dr Bożena Gierek), problematyki migracyjnej krajów Grupy Wyszehradzkiej (dr hab. Piotr Kłodkowski), zjawiska
postpamięci w polskiej literaturze najnowszej (mgr Anna Kuchta). W obszarze śródziemnomorskim oraz Afryki Północnej
podejmowane są badania gemm okresu rzymskiego, term rzymskich z Marian El-Alamein oraz ceramiki meroickiej odkrytej w
Sudanie (dr Grażyna Bąkowska-Czerner). Obszar Bliskiego Wschodu eksplorowany jest pod kątem socjolingwistyki języka
arabskiego (dr Małgorzata Kniaź), antropologii i historii społecznej miasta i organizacji społeczeństwa miejskiego świata
arabsko-muzułmańskiego (dr Bożena Prochwicz-Studnicka). Azja Centralna stanowi przedmiot namysłu dr Pauliny Niechciał i
dra Marka Moronia (problematyka tożsamości w Tadżykistanie).

Związek badań naukowych z dydaktyką
Większość badań naukowych prowadzonych w jednostce mieści się w szeroko pojętym obszarze nauk humanistycznych, a
także społecznych. Prowadzone są one w obrębie kilku obszarów tematycznych oraz kulturowych – dotyczą kultur i religii
Europy, kultur Śródziemnomorskich i Afryki Północno-Wschodniej, Bliskiego Wschodu, Azji Centralnej, Azji Wschodniej, Azji
Południowej, badań porównawczych oraz buddologicznych (studiów nad buddyzmem). Podstawową orientacją badawczą
pracowników  Katedry  Porównawczych  Studiów  Cywilizacji  jest  refleksja  nad  kulturowym  i  cywilizacyjnym  zróżnicowaniem
form instytucjonalnych, form ekspresji i komunikacji członków różnych kręgów kulturowych, prowadzone badania nad kulturą
i religią mają wymiar komparatystyczny i międzykulturowy. Interdyscyplinarny charakter prowadzonych badań uwzględnia
zarówno  perspektywy  antropologii  społeczno-kulturowej,  filozofii  kultury,  socjologii  kultury,  filologii,  w  tym  filologii
orientalnych, etnologii i archeologii, jak również kulturoznawstwa i religioznawstwa. Prowadzone badania dotyczą zjawisk
charakterystycznych dla cywilizacji starożytnych, ale w równej mierze odnoszą się do zjawisk kultury współczesnej. Trzon
zajęć dydaktycznych prowadzonych na kierunku Studia nad buddyzmem stanowią te,  które opierają się na badaniach
wpisujących się w nurt szeroko pojętej buddologii, to znaczy czerpiąc ze zróżnicowanych metodologii opisują zróżnicowanie
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buddyzmu w wymiarze  historycznym,  filozoficznym,  religijnym oraz  społecznym.  Większość  zajęć  dydaktycznych  stanowią
kursy autorskie, w trakcie których prowadzący wykorzystują swoje własne badania i angażują studentów do pogłębiania
wiedzy i  osiągania założonych przez dany moduł  efektów uczenia się.  Do modułów kierunku Studia nad buddyzmem
bezpośrednio  powiązanych  z  badaniami  buddologicznymi,  mieszczącymi  się  w  obszarze  nauk  o  kulturze  i  religii  (a
ugruntowanymi w filologii, historii, religioznawstwie, filozofii i kulturoznawstwie) i prowadzonymi przez pracowników Katedry,
należą: Historia buddyzmu I (wczesne szkoły buddyjskie), Buddyzm w świetle kanonu palijskiego (dr Robert Szuksztul),
Historia buddyzmu II (mahajana), Epistemologia buddyjska (dr hab. Artur Przybysławski), Historia buddyzmu III (buddyzm
tybetański i mongolski), Tradycyjna kultura tybetańska (dr hab. Joanna Grela), Literatura indyjskiego buddyzmu mahajany
(dr Jarosław Zapart), Zen i czysta kraina – kultura japońska a buddyzm, Buddyzm, taoizm, konfucjanizm – wprowadzenie do
tradycyjnej kultury chińskiej (dr Jakub Zamorski). Zorientowane na buddyzm badania z obszaru nauk o sztuce reprezentuje
kurs Sztuka buddyjska w Indiach (dr Agnieszka Staszczyk).

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Studenci  realizujący  studia  na  kierunku  Studia  nad  buddyzmem  korzystają  z  rozwiniętej  infrastuktury  Katedry
Porównawczych Studiów Cywilizacji. Katedra mieści się w jednym budynku, co eliminuje konieczność przemieszczania się
studentów do innych budynków między zajęciami (wyjątkiem są zajęcia realizowane przez podmioty takie jak Jagiellońskie
Centrum Językowe czy Studium Wychowania Fizycznego). Kolejnym atutem takiego stanu rzeczy jest bliskość Instytutów
Filozofii,  Socjologii  oraz  Religioznawstwa,  co  ułatwia  studentom  uczestnictwo  w  zajęciach  z  pokrewnych  tematów  oraz
korzystanie  z  zasobów  tych  instytutów.  Katedra  posiada  8  pomieszczeń  wykorzystywanych  jako  sale  dydaktyczne  i
seminaryjne. Są one dopasowane do potrzeb grup zajęciowych w zależności od ich potrzeb. Każda sala wyposażona jest w
komputer stacjonarny lub laptop, projektor multimedialny oraz głośniki. Parametry sprzętu pozwalają na pracę z Internetem,
posługiwanie  się  prezentacjami  oraz  filmami,  jak  też  uruchamianie  specjalistycznego  oprogramowania  (np.  aplikacje  do
nauki języków obcych, cyfrowe wydania religijnych tekstów źródłowych). Wszystkie sale dydaktyczne posiadają ponadto
tradycyjne tablice kredowe i  magnetyczne. Cztery sale dydaktyczne i  seminaryjne są wyposażone w dotykowe tablice
multimedialne. We wszystkich salach dydaktycznych znajdują się gniazdka Ethernet zapewniające stały dostęp do Internetu.
Trzy z sal dydaktycznych posiadają okrągły albo zgrupowany układ krzeseł i stolików, który pozwala realizować zajęcia o
charakterze warsztatowym oraz egzaminy mające postać debaty. Katedra posiada 7 pomieszczeń, które są wykorzystywane
jako  gabinety  pracowników.  Dają  one  studentom możliwość  zaliczania  materiału  w  trakcie  dyżurów,  są  też  czasem
wykorzystywane podczas przeprowadzana egzaminów. Trzy z gabinetów umożliwiają prowadzenie zajęć seminaryjnych dla
niewielkiej  grupy studentów lub innego rodzaju spotkań o charakterze naukowym. Na wyposażeniu KPSC znajduje się
księgozbiór zawierający około tysiąca pozycji obejmujących szeroki zakres tematyczny. Oprócz książek zgromadzono również
materiały audiowizualne (Nie jest to biblioteka o jakiej mówi Statut UJ [r. 3, par. 50, pkt. 2-3] przysługująca instytutom, nie
katedrom).  Księgozbiór  jest  skatalogowany  i  ogólnodostępny  pod  adresem  https://www.librarything.com/catalog/KPSC.
Studenci  Katedry  mają  również  dostęp  do  bibliotek  UJ  w  Collegium  Broscianum:  Instytutu  Filozofii,  Socjologii  oraz
Religioznawstwa, jak również do Biblioteki Jagiellońskiej. Oprócz tego każdy student ma dostęp poprzez sieć extranet do
międzynarodowych elektronicznych baz czasopism i książek subskrybowanych przez Uniwersytet. Infrastruktura KPSC jest
dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.



Program 8 / 226

Program

Podstawowe informacje

Klasyfikacja ISCED: 0221

Liczba semestrów: 6

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu:

Zajęcia dydaktyczne w programie studiów realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, seminariów oraz
lektoratów.  Plan  studiów  dzieli  się  na  kursy  obligatoryjne  oraz  fakultatywne.  Moduły  dotyczą  historii  buddyzmu,  filozofii
buddyjskiej, literatury, kultury i sztuki buddyjskiej. Część zajęć ma charakter ogólny, wprowadzający i wybrana została z
całościowej oferty Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji. Studenci zobowiązani są do zgromadzenia 180 ECTS (na I
roku 60, po II roku 120 i po III roku 180 ECTS) – za moduły kanoniczne (106 ECTS); za język obcy (angielski [4 ECTS]); za
lektoraty  i  translatoria  obowiązkowego  języka  buddyjskiego  (do  wyboru:  sanskryt,  tybetański,  chiński)  (30  ECTS);  za
pozostałe przedmioty fakultatywne (44 ECTS). Znaczną część procesu dydaktycznego stanowi samodzielna praca studentów:
przygotowywanie referatów, prezentacji,  praca z tekstem (także w grupach).  Praca ta i  jej  wyniki  podlegają kontroli  i
ukierunkowaniu w trakcie seminariów i konwersatoriów. System studiowania na UJ umożliwia studentom realizację kursów
fakultatywnych w innych jednostkach UJ - każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie przez Kierownika jednostki.
Studenci w szczególnej sytuacji życiowej mogą realizować Indywidualny Plan Studiów, którego jego warunki ustalane są
indywidualnie z prowadzącymi zajęcia oraz akceptowane przez Kierownika jednostki. Studia I stopnia kończą się pisemnym
egzaminem licencjackim. Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu licencjackiego jest zaliczenie ostatniego roku
studiów I  stopnia,  w tym złożenie pracy zaliczeniowej  (artykułu naukowego)  przygotowywanej  w ramach seminarium.
Egzamin licencjacki  jest  podstawą uzyskania dyplomu ukończenia studiów.  Składa się  nań pięć kursów kanonicznych:
Historia buddyzmu I, Historia buddyzmu II, Historia buddyzmu III, Historia buddyzmu IV oraz kurs Religia - Mit – Rytuał.
Egzamin pisemny stanowi test przewidziany na 1,5 h, składający się w 50% z jednostek zamkniętych i 50% jednostek
otwartych. Pytania są oceniane według klucza odpowiedzi. Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej jest uzyskanie min.
60% przewidzianej liczby punktów. Ocena z egzaminu licencjackiego i pracy zaliczeniowej (artykułu naukowego) wraz ze
średnią  ocen  z  całości  studiów  stanowią  podstawę  oceny  końcowej  wpisywanej  na  dyplomie  ukończenia  studiów
licencjackich .

Liczba punktów ECTS

konieczna do ukończenia studiów 180

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia 177

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych 4

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej 75

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych nie dotyczy

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych 3
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Liczba godzin zajęć

Łączna liczba godzin zajęć: 1384

Praktyki zawodowe

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

W  trakcie  studiów  student  może  zrealizować  praktykę  zawodową  w  dowolnej  instytucji  kulturalno-oświatowej  lub
użyteczności publicznej w Polsce lub za granicą. Za odbyte praktyki student może otrzymać maksymalnie 5 ECTS w trakcie
studiów.  Punkty  będą przyznawane na podstawie  dostarczonych przez  studenta dokumentów potwierdzających czas  i
miejsce odbycia praktyki. Praktyki zalicza kierownik KPSC prof. dr hab. Marta Kudelska.

Ukończenie studiów

Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)

Ukończenie  seminarium dyplomowego,  w ramach którego przygotowywana jest  praca  zaliczeniowa w formie  artykułu
naukowego (5 ECTS) oraz pozytywny wynik egzaminu dyplomowego.
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Efekty uczenia się

Wiedza

Kod Treść PRK

SNB_K1_W01 Absolwent zna i rozumie podstawową terminologię stosowaną w studiach nad
buddyzmem oraz jej zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych; P6S_WK

SNB_K1_W02 Absolwent zna i rozumie specyfikę studiów nad buddyzmem oraz ich przedmiotowych
i metodologicznych powiązań z różnymi dyscyplinami naukowymi; P6S_WK

SNB_K1_W03 Absolwent zna i rozumie terminologię, teorie i metody badawcze z zakresu nauk
humanistycznych i społecznych; P6U_W

SNB_K1_W04 Absolwent zna i rozumie szczegółowe teorie oraz metody badawcze mające
zastosowanie w badaniach nad buddyzmem P6S_WG

SNB_K1_W05 Absolwent zna i rozumie najważniejsze buddyjskie kultury Wschodu wszystkich epok
oraz procesy akulturacyjne buddyzmu w innych kręgach kulturowych; P6U_W

SNB_K1_W06 Absolwent zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych
wytworów kultury (język, sztuka, religia, prawo); P6U_W

SNB_K1_W07 Absolwent zna i rozumie różne wymiary kultury buddyjskiej i jej związki z różnymi
sferami życia społecznego; P6S_WG

SNB_K1_W08 Absolwent zna i rozumie kluczowe przemiany kulturowe w buddyjskich krajach Azji; P6S_WK

SNB_K1_W09 Absolwent zna i rozumie podstawowe buddyjskie teksty kanoniczne; P6U_W

SNB_K1_W10 Absolwent zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności
przemysłowej i prawa autorskiego. P6S_WK

Umiejętności

Kod Treść PRK

SNB_K1_U01
Absolwent potrafi posługiwać się podstawowymi umiejętnościami badawczymi
pozwalającymi na formułowanie i analizę problemów badawczych, kierując się
wskazówkami opiekuna naukowego;

P6S_UW

SNB_K1_U02 Absolwent potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i analizować teksty naukowe z
zakresu badań nad buddyzmem;

P6S_UW,
P6S_UU

SNB_K1_U03
Absolwent potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi,
paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla nauk humanistycznych i
społecznych w zakresie badań nad buddyzmem;

P6S_UW

SNB_K1_U04

Absolwent potrafi rozpoznawać różne rodzaje wytworów kultury buddyjskiej oraz
przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację zgodnie z dyrektywami
teoretyczno-metodologicznymi perspektyw badawczych właściwych dziedzinom
wykorzystywanym w badaniach nad buddyzmem (filozofia, religioznawstwo,
kulturoznawstwo itd.);

P6S_UW

SNB_K1_U05 Absolwent potrafi określić rolę poszczególnych podsystemów kultury; P6S_UW

SNB_K1_U06 Absolwent potrafi prezentować efekty swoich analiz w formie pisemnych prac
naukowych; P6U_U

SNB_K1_U07 Absolwent potrafi prezentować efekty swoich analiz w formie wystąpienia ustnego; P6U_U, P6S_UO

SNB_K1_U08 Absolwent potrafi władać tradycyjnym językiem kultury buddyjskiej (sanskrytem,
tybetańskim, chińskim); P6S_UK



Efekty uczenia się 11 / 226

Kod Treść PRK

SNB_K1_U09
Absolwent potrafi posługiwać się językiem obcym w zakresie dziedzin nauki i
dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodnie z
wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego.

P6S_UK

Kompetencje społeczne

Kod Treść PRK

SNB_K1_K01 Absolwent jest gotów do współdziałania i pracy w grupie oraz do przyjmowania w niej
różnych ról; P6S_KO

SNB_K1_K02 Absolwent jest gotów do samodzielnego organizowania i realizowania wyznaczonych
zadań; P6S_KK

SNB_K1_K03 Absolwent jest gotów do docenienia roli dziedzictwa kulturowego różnych tradycji; P6S_KO

SNB_K1_K04 Absolwent jest gotów do zachowywania postawy szacunku i tolerancji wobec innych
tradycji kulturowych; P6S_KO

SNB_K1_K05 Absolwent jest gotów do uczestniczenia w życiu kulturalnym, korzystając z różnych
mediów i różnych jego form; P6S_KO

SNB_K1_K06 Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób kreatywny; P6U_K

SNB_K1_K07 Absolwent jest gotów do samodzielnego uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i
umiejętności; P6S_KO

SNB_K1_K08 Absolwent jest gotów do docenienia etycznego wymiaru badań naukowych; P6S_KR

SNB_K1_K09 Absolwent jest gotów do działania w środowisku międzykulturowym. P6S_KO
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Plany studiów
Na I roku studenci wybierają jeden język buddyjski i kontynuują jego naukę na II i III roku. W ramach realizacji kursów
fakultatywnych studenci muszą otrzymać 75 ECTS, w tym 30 ECTS za kursy z GRUPY 1. Informacja odnośnie uruchomienia
odpowiednich przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych będzie aktualizowana przed rozpoczęciem roku akademickiego.
Ostateczną listę fakultetów na bieżący rok akademicki zatwierdza Kierownik jednostki.

Semestr 1

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Buddyzm – wprowadzenie do pojęć, idei i kierunków 30 3,0 zaliczenie O

Wybrane zagadnienia filozofii 60 5,0 egzamin O

Filozofia indyjska 60 5,0 egzamin O

Teorie kultury 60 5,0 egzamin O

Propedeutyka pracy naukowej 15 1,0 zaliczenie O

Elementy antropologii społeczno-kulturowej 60 5,0 egzamin O

Religia – mit – rytuał 45 4,0 egzamin O

Wychowanie fizyczne 30 - zaliczenie O

Kultura Mongolii 30 2,0 egzamin F

Literatura tybetańska 60 5,0 egzamin F

Tybetańskie hagiografie i pieśni urzeczywistnienia 30 2,0 zaliczenie F

Bogactwo pustki. Tybetański system myślenia o rzeczywistości 30 2,0 zaliczenie F

Tantra buddyjska w Indiach 30 3,0 egzamin F

Buddyzm koreański 30 2,0 zaliczenie F

Kino mongolskie i tybetańskie 45 4,0 egzamin F

Anthropology of Southeast Asia – culture, society and politics 30 4,0 egzamin F

Kultura i buddyzm w Tajlandii 30 2,0 egzamin F

Kobieta w buddyzmie 30 3,0 zaliczenie F

Buddyzm a chrześcijaństwo z perspektywy Azji Wschodniej 30 3,0 zaliczenie F

Himation, burka, kimono – stroje w kulturach Europy i Azji 30 2,0 egzamin F

Na skrzyżowaniu kultur – starożytna Aleksandria 30 2,0 egzamin F

Od piramidy do mauzoleum – pochówki i zwyczaje pogrzebowe w
starożytnym Egipcie 30 2,0 egzamin F

W starożytnym Egipcie – sztuka, kultura, życie codzienne 60 5,0 egzamin F

Introduction to Chinese Philosophy 30 4,0 egzamin F

Body Language in Practice 60 6,0 egzamin F

Mowa ciała 30 2,0 egzamin F

Kultury prawne Europy, islamu i Dalekiego Wschodu 60 5,0 egzamin F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Boginie w mitologiach świata 60 5,0 egzamin F

Synkretyzm religijny na przykładzie współczesnego Meksyku i
Gwatemali 60 5,0 egzamin F

Wojna a kultura – Zachód, Rosja, Japonia 30 2,0 egzamin F

Rytuał czy pigułka? Praktyki lecznicze w dawnych kulturach 30 2,0 egzamin F

Esperanto – Language and Culture 60 5,0 egzamin F

Widelec czy pałeczki? Tradycje kulinarne w kulturach świata 30 2,0 egzamin F

Biblia w perspektywie porównawczej 30 2,0 egzamin F

Kultura celtycka 30 2,0 egzamin F

Wybrane problemy nacjonalizmów i separatyzmów Azji Południowej 30 2,0 egzamin F

Contemporary Issues of South Asian Politics 30 3,0 egzamin F

Więcej światła! Fenomen światła w cywilizacji, kulturze i sztuce 30 2,0 zaliczenie F

Semestr 2

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Historia buddyzmu I (wczesne szkoły buddyjskie) 45 4,0 egzamin O

Buddyzm w świetle kanonu palijskiego 60 5,0 zaliczenie O

Cywilizacja subkontynentu indyjskiego 60 5,0 egzamin O

Tradycyjna kultura tybetańska 30 2,0 egzamin O

Szkolenie BHK 4 - zaliczenie O

Wychowanie fizyczne 30 - zaliczenie O

Introduction to Buddhism 30 4,0 egzamin F

Literatura tybetańska 60 5,0 egzamin F

Upadek buddyzmu w Indiach 30 3,0 egzamin F

Buddyzm koreański 30 2,0 zaliczenie F

Anthropology of Southeast Asia – culture, society and politics 30 4,0 egzamin F

Medytacja buddyjska z perspektywy studiów nad mistycyzmem 60 5,0 zaliczenie F

Himation, burka, kimono – stroje w kulturach Europy i Azji 30 2,0 egzamin F

Na skrzyżowaniu kultur – starożytna Aleksandria 30 2,0 egzamin F

Od piramidy do mauzoleum – pochówki i zwyczaje pogrzebowe w
starożytnym Egipcie 30 2,0 egzamin F

W starożytnym Egipcie – sztuka, kultura, życie codzienne 60 5,0 egzamin F

Introduction to Chinese Philosophy 30 4,0 egzamin F

Body Language in Practice 60 6,0 egzamin F

Mowa ciała 30 2,0 egzamin F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Kultury prawne Europy, islamu i Dalekiego Wschodu 60 5,0 egzamin F

Boginie w mitologiach świata 60 5,0 egzamin F

Synkretyzm religijny na przykładzie współczesnego Meksyku i
Gwatemali 60 5,0 egzamin F

Wojna a kultura – Zachód, Rosja, Japonia 30 2,0 egzamin F

Rytuał czy pigułka? Praktyki lecznicze w dawnych kulturach 30 2,0 egzamin F

Esperanto – Language and Culture 60 5,0 egzamin F

Widelec czy pałeczki? Tradycje kulinarne w kulturach świata 30 2,0 egzamin F

Biblia w perspektywie porównawczej 30 2,0 egzamin F

Kultura celtycka 30 2,0 egzamin F

Wybrane problemy nacjonalizmów i separatyzmów Azji Południowej 30 2,0 egzamin F

Contemporary Issues of South Asian Politics 30 3,0 egzamin F

GRUPA 1: JĘZYKI BUDDYJSKIE O

W toku studiów studenci mają obowiązek zrealizować 450 godzin wybranego języka buddyjskiego, łącznie 30 ECTS

Język buddyjski– sanskryt I 90 6,0 zaliczenie F

Język buddyjski – tybetański I 90 6,0 zaliczenie F

Język buddyjski – chiński I 90 6,0 zaliczenie F

Więcej światła! Fenomen światła w cywilizacji, kulturze i sztuce 30 2,0 zaliczenie F

Semestr 3

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Systemy myślenia w cywilizacjach Wschodu 60 5,0 egzamin O

Metody badań społecznych 30 3,0 zaliczenie O

Literatura indyjskiego buddyzmu mahajany 60 5,0 egzamin O

Buddyzm, taoizm, konfucjanizm – wprowadzenie do klasycznej
kultury chińskiej 45 4,0 zaliczenie O

Język angielski 30 - zaliczenie O

Kultura Mongolii 30 2,0 egzamin F

Literatura tybetańska 60 5,0 egzamin F

Tybetańskie hagiografie i pieśni urzeczywistnienia 30 2,0 zaliczenie F

Bogactwo pustki. Tybetański system myślenia o rzeczywistości 30 2,0 zaliczenie F

Tantra buddyjska w Indiach 30 3,0 egzamin F

Buddyzm koreański 30 2,0 zaliczenie F

Kino mongolskie i tybetańskie 45 4,0 egzamin F

Anthropology of Southeast Asia – culture, society and politics 30 4,0 egzamin F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Kultura i buddyzm w Tajlandii 30 2,0 egzamin F

Kobieta w buddyzmie 30 3,0 zaliczenie F

Buddyzm a chrześcijaństwo z perspektywy Azji Wschodniej 30 3,0 zaliczenie F

Himation, burka, kimono – stroje w kulturach Europy i Azji 30 2,0 egzamin F

Na skrzyżowaniu kultur – starożytna Aleksandria 30 2,0 egzamin F

Od piramidy do mauzoleum – pochówki i zwyczaje pogrzebowe w
starożytnym Egipcie 30 2,0 egzamin F

W starożytnym Egipcie – sztuka, kultura, życie codzienne 60 5,0 egzamin F

Introduction to Chinese Philosophy 30 4,0 egzamin F

Body Language in Practice 60 6,0 egzamin F

Mowa ciała 30 2,0 egzamin F

Kultury prawne Europy, islamu i Dalekiego Wschodu 60 5,0 egzamin F

Boginie w mitologiach świata 60 5,0 egzamin F

Synkretyzm religijny na przykładzie współczesnego Meksyku i
Gwatemali 60 5,0 egzamin F

Wojna a kultura – Zachód, Rosja, Japonia 30 2,0 egzamin F

Rytuał czy pigułka? Praktyki lecznicze w dawnych kulturach 30 2,0 egzamin F

Esperanto – Language and Culture 60 5,0 egzamin F

Widelec czy pałeczki? Tradycje kulinarne w kulturach świata 30 2,0 egzamin F

Biblia w perspektywie porównawczej 30 2,0 egzamin F

Kultura celtycka 30 2,0 egzamin F

Wybrane problemy nacjonalizmów i separatyzmów Azji Południowej 30 2,0 egzamin F

Contemporary Issues of South Asian Politics 30 3,0 egzamin F

Więcej światła! Fenomen światła w cywilizacji, kulturze i sztuce 30 2,0 zaliczenie F

Praktyki zawodowe 60 2,0 zaliczenie F

GRUPA 1: JĘZYKI BUDDYJSKIE O

W toku studiów studenci mają obowiązek zrealizować 450 godzin wybranego języka buddyjskiego, łącznie 30 ECTS.

Język buddyjski – sanskryt II 90 - brak
zaliczenia F

Język buddyjski – tybetański II 90 - brak
zaliczenia F

Język buddyjski – chiński II 90 - brak
zaliczenia F

Semestr 4

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Historia buddyzmu II (mahajana) 60 5,0 egzamin O

Zen i czysta kraina – kultura japońska a buddyzm 45 4,0 egzamin O

Etyka buddyjska 45 4,0 zaliczenie O

Język angielski 30 - zaliczenie O

Introduction to Buddhism 30 4,0 egzamin F

Literatura tybetańska 60 5,0 egzamin F

Upadek buddyzmu w Indiach 30 3,0 egzamin F

Buddyzm koreański 30 2,0 zaliczenie F

Anthropology of Southeast Asia – culture, society and politics 30 4,0 egzamin F

Medytacja buddyjska z perspektywy studiów nad mistycyzmem 60 5,0 zaliczenie F

Himation, burka, kimono – stroje w kulturach Europy i Azji 30 2,0 egzamin F

Na skrzyżowaniu kultur – starożytna Aleksandria 30 2,0 egzamin F

Od piramidy do mauzoleum – pochówki i zwyczaje pogrzebowe w
starożytnym Egipcie 30 2,0 egzamin F

W starożytnym Egipcie – sztuka, kultura, życie codzienne 60 5,0 egzamin F

Introduction to Chinese Philosophy 30 4,0 egzamin F

Body Language in Practice 60 6,0 egzamin F

Mowa ciała 30 2,0 egzamin F

Kultury prawne Europy, islamu i Dalekiego Wschodu 60 5,0 egzamin F

Boginie w mitologiach świata 60 5,0 egzamin F

Synkretyzm religijny na przykładzie współczesnego Meksyku i
Gwatemali 60 5,0 egzamin F

Wojna a kultura – Zachód, Rosja, Japonia 30 2,0 egzamin F

Rytuał czy pigułka? Praktyki lecznicze w dawnych kulturach 30 2,0 egzamin F

Esperanto – Language and Culture 60 5,0 egzamin F

Widelec czy pałeczki? Tradycje kulinarne w kulturach świata 30 2,0 egzamin F

Biblia w perspektywie porównawczej 30 2,0 egzamin F

Kultura celtycka 30 2,0 egzamin F

Wybrane problemy nacjonalizmów i separatyzmów Azji Południowej 30 2,0 egzamin F

Contemporary Issues of South Asian Politics 30 3,0 egzamin F

Więcej światła! Fenomen światła w cywilizacji, kulturze i sztuce 30 2,0 zaliczenie F

Praktyki zawodowe 60 2,0 zaliczenie F

GRUPA 1: JĘZYKI BUDDYJSKIE O

W toku studiów studenci mają obowiązek zrealizować 450 godzin wybranego języka buddyjskiego, łącznie 30 ECTS.

Język buddyjski – sanskryt II 90 12,0 egzamin F

Język buddyjski – tybetański II 90 12,0 egzamin F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Język buddyjski – chiński II 90 12,0 egzamin F

Semestr 5

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Historia buddyzmu III (buddyzm tybetański i mongolski) 60 5,0 egzamin O

Epistemologia buddyjska 30 3,0 egzamin O

Nacjonalizmy i separatyzmy Azji Południowej – upolitycznianie religii 30 2,0 zaliczenie O

Sztuka buddyjska w Indiach 30 2,0 egzamin O

Seminarium dyplomowe 30 - zaliczenie O

Język angielski 30 - zaliczenie O

Kultura Mongolii 30 2,0 egzamin F

Literatura tybetańska 60 5,0 egzamin F

Tybetańskie hagiografie i pieśni urzeczywistnienia 30 2,0 zaliczenie F

Bogactwo pustki. Tybetański system myślenia o rzeczywistości 30 2,0 zaliczenie F

Tantra buddyjska w Indiach 30 3,0 egzamin F

Buddyzm koreański 30 2,0 zaliczenie F

Kino mongolskie i tybetańskie 45 4,0 egzamin F

Anthropology of Southeast Asia – culture, society and politics 30 4,0 egzamin F

Kultura i buddyzm w Tajlandii 30 2,0 egzamin F

Kobieta w buddyzmie 30 3,0 zaliczenie F

Buddyzm a chrześcijaństwo z perspektywy Azji Wschodniej 30 3,0 zaliczenie F

Himation, burka, kimono – stroje w kulturach Europy i Azji 30 2,0 egzamin F

Na skrzyżowaniu kultur – starożytna Aleksandria 30 2,0 egzamin F

Od piramidy do mauzoleum – pochówki i zwyczaje pogrzebowe w
starożytnym Egipcie 30 2,0 egzamin F

W starożytnym Egipcie – sztuka, kultura, życie codzienne 60 5,0 egzamin F

Introduction to Chinese Philosophy 30 4,0 egzamin F

Body Language in Practice 60 6,0 egzamin F

Mowa ciała 30 2,0 egzamin F

Kultury prawne Europy, islamu i Dalekiego Wschodu 60 5,0 egzamin F

Boginie w mitologiach świata 60 5,0 egzamin F

Synkretyzm religijny na przykładzie współczesnego Meksyku i
Gwatemali 60 5,0 egzamin F

Wojna a kultura – Zachód, Rosja, Japonia 30 2,0 egzamin F

Rytuał czy pigułka? Praktyki lecznicze w dawnych kulturach 30 2,0 egzamin F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Esperanto – Language and Culture 60 5,0 egzamin F

Widelec czy pałeczki? Tradycje kulinarne w kulturach świata 30 2,0 egzamin F

Biblia w perspektywie porównawczej 30 2,0 egzamin F

Kultura celtycka 30 2,0 egzamin F

Wybrane problemy nacjonalizmów i separatyzmów Azji Południowej 30 2,0 egzamin F

Contemporary Issues of South Asian Politics 30 3,0 egzamin F

Więcej światła! Fenomen światła w cywilizacji, kulturze i sztuce 30 2,0 zaliczenie F

GRUPA 1: JĘZYKI BUDDYJSKIE O

W toku studiów studenci mają obowiązek zrealizować 450 godzin wybranego języka buddyjskiego, łącznie 30 ECTS

Język buddyjski – sanskryt III 90 - brak
zaliczenia F

Język buddyjski – tybetański III 90 - brak
zaliczenia F

Język buddyjski – chiński III 90 - brak
zaliczenia F

Semestr 6

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Historia buddyzmu IV (buddyzm współczesny) 60 5,0 egzamin O

Buddyjskie praktyki medytacyjne 60 5,0 egzamin O

Seminarium dyplomowe 30 5,0 zaliczenie O

Język angielski 30 4,0 egzamin O

Introduction to Buddhism 30 4,0 egzamin F

Literatura tybetańska 60 5,0 egzamin F

Upadek buddyzmu w Indiach 30 3,0 egzamin F

Buddyzm koreański 30 2,0 zaliczenie F

Anthropology of Southeast Asia – culture, society and politics 30 4,0 egzamin F

Medytacja buddyjska z perspektywy studiów nad mistycyzmem 60 5,0 zaliczenie F

Himation, burka, kimono – stroje w kulturach Europy i Azji 30 2,0 egzamin F

Na skrzyżowaniu kultur – starożytna Aleksandria 30 2,0 egzamin F

Od piramidy do mauzoleum – pochówki i zwyczaje pogrzebowe w
starożytnym Egipcie 30 2,0 egzamin F

W starożytnym Egipcie – sztuka, kultura, życie codzienne 60 5,0 egzamin F

Introduction to Chinese Philosophy 30 4,0 egzamin F

Body Language in Practice 60 6,0 egzamin F

Mowa ciała 30 2,0 egzamin F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Kultury prawne Europy, islamu i Dalekiego Wschodu 60 5,0 egzamin F

Boginie w mitologiach świata 60 5,0 egzamin F

Synkretyzm religijny na przykładzie współczesnego Meksyku i
Gwatemali 60 5,0 egzamin F

Wojna a kultura – Zachód, Rosja, Japonia 30 2,0 egzamin F

Rytuał czy pigułka? Praktyki lecznicze w dawnych kulturach 30 2,0 egzamin F

Esperanto – Language and Culture 60 5,0 egzamin F

Widelec czy pałeczki? Tradycje kulinarne w kulturach świata 30 2,0 egzamin F

Biblia w perspektywie porównawczej 30 2,0 egzamin F

Kultura celtycka 30 2,0 egzamin F

Wybrane problemy nacjonalizmów i separatyzmów Azji Południowej 30 2,0 egzamin F

Contemporary Issues of South Asian Politics 30 3,0 egzamin F

Więcej światła! Fenomen światła w cywilizacji, kulturze i sztuce 30 2,0 zaliczenie F

GRUPA 1: JĘZYKI BUDDYJSKIE O

W toku studiów studenci mają obowiązek zrealizować 450 godzin wybranego języka buddyjskiego, łącznie 30 ECTS

Język buddyjski – sanskryt III 90 12,0 egzamin F

Język buddyjski – tybetański III 90 12,0 egzamin F

Język buddyjski – chiński III 90 12,0 egzamin F

O - obowiązkowy
F - fakultatywny
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Sylabusy



Sylabusy 21 / 226

Buddyzm – wprowadzenie do pojęć, idei i kierunków
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cd587986376a

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0221Religia i teologia

Kod USOS
WFz.KPSC-8562

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Wprowadzenie w myśl i kulturę buddyjską poprzez zapoznanie studentów z zestawem podstawowych pojęć
buddyjskich z dziedziny historii idei, religioznawstwa, filozofii, teorii literatury.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
studenci znają i rozumieją elementarny aparat
pojęciowy niezbędny do poruszania się w dziedzinie
studiów buddyjskich i rozpoznawaniu podstawowych
elementów kultur buddyjskich.

SNB_K1_W01 zaliczenie pisemne

W2 studenci znają i rozumieją kultury buddyjskie Azji,
z naciskiem na ich wymiar religijny i filozoficzny. SNB_K1_W05 zaliczenie pisemne

W3
studenci znają i rozumieją składniki tworzące
tożsamości buddyjskich wspólnot, elementy
dziedzictwa kultur buddyjskich i ich powiązania
z innymi składowymi kultury danego obszaru.

SNB_K1_W08,
SNB_K1_W09 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 studenci potrafią zweryfikować wiarygodność źródeł
wiedzy na temat kultury buddyzmu. SNB_K1_U02 zaliczenie pisemne

U2
studenci potrafią samodzielnie zdobywać wiedzę
i i analizować w sposób krytyczny teksty naukowe
odnoszące się do różnych wymiarów myśli i kultury
buddyjskiej.

SNB_K1_U01,
SNB_K1_U03 zaliczenie pisemne

U3
studenci potrafią rozpoznawać podstawowe rodzaje
wytworów kultury buddyjskiej oraz przeprowadzać ich
elementarną analizę i interpretację w paradygmacie
interdyscyplinarnym.

SNB_K1_U04 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 studenci są gotowi do dalszego zgłębiania różnych
aspektów myśli i kultury buddyjskiej. SNB_K1_K07 zaliczenie pisemne

K2
studenci są gotowi do docenienia różnorodności
dziedzictw kultur buddyjskich oraz wartości płynącej
z konfrontowania tychże wartości z dziedzictwem
i różnorodnością kultury rodzimej.

SNB_K1_K03,
SNB_K1_K04 zaliczenie pisemne

K3 studenci są gotowi do działania w środowisku
międzykulturowym. SNB_K1_K09 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do sprawdzianu 30

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Gdzie i jak szukać informacji o buddyzmie? W1, U1, U2, K1

2. Problem historyczności Buddy i najważniejsze nauki buddyjskie W1, W2, U3

3. Słowo buddy, szkoły buddyjskie W1, W2, U1, U2

4. Cztery szlachetne prawdy i podstawy filozofii buddyjskiej W1, W2, U1, U2

5. Praktyczna filozofia buddyzmu indyjskiego – etyka i kontemplacja W1, W2, U1, U2

6. Buddyjska kosmologia W1, W2, U1, U2

7. Buddyjska wspólnota - sangha W1, W2, W3, U1, U2

8. Geneza buddyzmu mahajany W1, W2, U1, U2

9. Filozofia buddyzmu mahajany W1, W2, U1, U2

10. Tantra buddyjska W1, W2, U1, U2

11. Elementy etyki buddyjskiej W1, W2, U1, U2

12. Buddyjskie praktyki dewocyjne i medytacyjne W1, W2, U1, U2

13. Relacje buddyzmu z innymi religiami W1, W2, W3, U1, U2, U3

14. Rozwój buddyzmu poza indyjską ojczyzną W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K2, K3

15. Buddyzm na Zachodzie W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K2, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne
Do zaliczenia niezbędna jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie kilku
kolokwiów pisemnych (ich ilość zależna jest od rozkładu czasowego
zajęć), które wymagają od studentów sporządzenia każdorazowo trzech
krótkich definicji kluczowych buddyjskich pojęć.
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Wybrane zagadnienia filozofii
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cd5879891c55

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Filozofia

Klasyfikacja ISCED
0223Filozofia i etyka

Kod USOS
WFz.KPSC-8541

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 terminologię i główne problemy filozofii SNB_K1_W03 egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 formułować problemy filozoficzne i dokonywać ich
analizy SNB_K1_U01 egzamin ustny,

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 stawiać pytania filozoficzne i proponować odpowiedzi SNB_K1_K06 egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę
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Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

przygotowanie do ćwiczeń 25

przygotowanie do egzaminu 20

przygotowanie do zajęć 15

przygotowanie eseju 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
135

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Mądrość grecka i mitologia grecka W1, U1

2. filozofia przedsokratejska W1, U1

3. Filzofia Platona W1, U1, K1

4. Główne pojęcia filozofii Arystotelesa W1, U1, K1

5. Neoplatonizm W1, U1, K1

6. Rola metafory w filozofii W1, U1, K1

7. Założenia filozofii Kartezjusza W1, U1, K1

8. Idealizm Berkeleya W1, U1, K1

9. Filozofia transcendentalna Immanuela Kanta W1, U1, K1

10. Fenomenologia Husserla W1, U1, K1

11. Teoria aktów mowy Austina i Searle'a W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, dyskusja
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny udział w wykładach, zaliczenie ćwiczeń

ćwiczenia zaliczenie na ocenę praca pisemna
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Filozofia indyjska
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cd58798c31c4

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Filozofia

Klasyfikacja ISCED
0223Filozofia i etyka

Kod USOS
WFz.KPSC-8414

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przedstawienie podstawowych koncepcji ortodoksyjnej myśli bramińskiej oraz ukazanie
najbardziej charakterystycznych pojęć filozofii indyjskiej zarówno w tamtejszym kontekście kulturowym, jak
i przez porównanie ich z analogicznymi koncepcjami filozofii europejskiej. Kurs ma za zadanie wykazać, iż
oryginalne spekulacje filozoficzne pojawiły się w Indiach bez żadnego kontaktu z filozofią grecką. Początkowe
zajęcia będą omawiały najstarszą tradycję wedyjską mającą rangę Objawienia - śruti. Tradycja ta stanie się
punktem odniesienia dla kształtowania się późniejszych klasycznych szkół filozoficznych. Omówieniu sześciu
ortodoksyjnych darśan (indyjskich szkół) poświęcone będą kolejne wykłady. Program kończy się przedstawieniem
podstawowych założeń tantry śiwaickiej – wielkiej syntezy filozoficznej średniowiecznych Indii. Ćwiczenia
poświęcone będą objaśnianiu niektórych elementów programu wykładów, a przede wszystkim czytaniu
klasycznych tekstów źródłowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student ma podstawową wiedzę, obejmującą
terminologię i pojęcia w zakresie filozofii indyjskiej. SNB_K1_W01 egzamin ustny

W2
student zna, rozumie i potrafi identyfikować przejawy
i znaczenie dziedzictwa kulturowego, tożsamości
kulturowej w zakresie filozofii indyjskiej.

SNB_K1_W02 egzamin ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
student posiada podstawowe umiejętności
wyszukiwania w różnych źródłach, krytycznej oceny,
analizowania i wykorzystania informacji dotyczących
filozofii indyjskiej.

SNB_K1_U01 esej, prezentacja

U2
student posiada umiejętność rozumienia, analizowania
i interpretowania konkretnych zjawisk kulturowych
w zakresie filozofii indyjskiej.

SNB_K1_U03 egzamin ustny

U3
rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury oraz
przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację
zgodnie z dyrektywami teoretyczno–metodologicznymi
perspektyw badawczych właściwych filozofii indyjskiej.

SNB_K1_U04 egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student ma świadomość roli dziedzictwa kulturowego
Indii w zakresie filozofii. SNB_K1_K03 egzamin ustny

K2
student ma świadomość zachowania postawy
szacunku i tolerancji wobec innych tradycji
kulturowych.

SNB_K1_K04 egzamin ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do ćwiczeń 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Objaśnienie specyfiki myśli indyjskiej.
2. Pomysły filozoficzne w hymnach Rigwedy.
3. Filozofia rytuału w Brahmanach.
4. Porównanie koncepcji brahmana w Brahmanach i Upaniszadach.
5. Brahmawidja jako cel rozważań soteriologicznych w Upaniszadach.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

2.

6. Procesy emanacyjne w sankhji klasycznej.
7. Proces poznania w sankhji.
8. Teoria satkarjawady a obraz świata w sankhji.
9. Natura puruszy i jego relacja wobec prakriti w sankhji i w jodze.
10. Ćitta – wewnętrzny organ świadomościowy.
11. Etyka jako podstawa metody jogi – omówienie jam i nijam.
12. Ośmiostopniowa ścieżka jogi.
13. Stopnie samadhi – stopnie przekształcania świadomości.
14. Kategorie według systemu waiśesziki.
15. Atomistyczny obraz świata w waiśeszice.
16. Forma sylogizmu w njaji – klasycznej logice indyjskiej.
17. Rodzaje wnioskowania w njaji.
18. Dusza jednostkowa w waiśeszice i w njaji.
19. Obraz świata według purwamimansy – koncepcja dharmy.
20. Teoria warny i wieczności dźwięku w mimansie – filozofia języka.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

3.

21. Obraz świata w Brahmasutrach Badarajany.
22. Teoria iluzoryczności i rzeczywistości świata w adwaita wedancie.
23. Pojęcie brahmana w systemie adwaita wedanty.
24. Teoria Iśwary i doktryna mai u Śankary.
25. Wytłumaczenie sposobu istnienia świata i bytowania brahmana u Mandany.
26. Stosunek świata do Boga u Ramanudźy.
27. Proces wyzwolenia a życie etyczne u Ramanudźy.
28. Objaśnienie saććidanandy a koncepcja świata u Wallabhy.
29. Koncepcja karmana i rola Iśwary w systemie Madhwy.
30. Natura Śiwy i Śakti w tantrze śiwaickiej.
31. System emanacyjny w dziele Abhiwanagupty.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

4.
32. Powstanie buddyzmu w Indiach.
33. Nauczanie Buddy Śakjamuniego.
34. Cztery Szlachetne Prawdy – podstawa doktryny.
35. Zakreślenie późniejszych perspektyw rozwoju buddyzmu.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Forma
egzaminu: egzamin ustny.

ćwiczenia esej, prezentacja
Do zaliczenia ćwiczeń wymagana jest aktywna obecność. Dopuszczalne są
3 nieobecności, maksymalnie 5. Student ma możliwość zaliczenia
nieobecności w formie ustalonej przez prowadzącego zajęcia.
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Teorie kultury
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cd58798ec214

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0220Przedmioty humanistyczne (z wyłączeniem
języków) nie określone dalej

Kod USOS
WFz.KPSC-8634

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Podstawowym celem zajęć jest zapoznanie studenta z podstawowymi informacjami na temat wybranych teorii
kultury, ze szczególnym uwzględnieniem teorii wypracowanych w obrębie socjologii kultury oraz studiów
kulturowych. Kurs ma zadanie wstępnie zakreślić panoramę teorii kultury, które potencjalnie mogą przydać się
studentom w ich własnych poszukiwaniach zainteresowań kulturowych oraz ewentualnych badaniach.

C2 Dodatkowo studenci zapoznani zostają z historią używania terminu „kultura”, jego wieloznacznością oraz różnymi
sposobami wyodrębniania podsystemów kultury.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji



Sylabusy 31 / 226

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 terminologię z zakresu badań kultury i wybrane teorie
kultury SNB_K1_W03 esej

W2 diagnozy stanu współczesnej kultury zachodniej
formułowane w studiach nad kulturą SNB_K1_W03 esej

W3
metody analizowania zjawisk kulturowych
wypracowane na gruncie socjologii kultury, studiów
kulturowych i kulturoznawstwa

SNB_K1_W04 esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1
posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi,
paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi
dla badań nad kulturą prowadzonych przez takie
dyscypliny jak socjologia kultury i studia kulturowe

SNB_K1_U03 esej

U2 określić rolę poszczególnych podsystemów kultury
współczesnej SNB_K1_U05 esej

U3 prezentować efekty swoich analiz w formie pisemnych
prac naukowych SNB_K1_U06 esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 samodzielnego organizowania i realizowania
wyznaczonych zadań SNB_K1_K02 esej, zaliczenie

K2 myśleć i działać w sposób kreatywny SNB_K1_K06 esej, zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

analiza problemu 30

przygotowanie eseju 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Teorie kultury - przegląd paradygmatów (zajęcia 1-5) W1, W3, U1

2. Anatomia kultury (zajęcia 6-9) W3, U1

3. Kultura współczesna w ujęciu teoretycznym (zajęcia 10-15) W2, U2

4. Autorska próba zastosowania teorii kultury do analizy współczesności - metody
pracy i postulat kreatywności myślenia (wszystkie zajęcia i prace zaliczeniowe) W3, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład esej

ćwiczenia esej, zaliczenie

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Propedeutyka pracy naukowej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNB00S.110.5cd424d7de9bb.19

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0220Przedmioty humanistyczne (z wyłączeniem
języków) nie określone dalej

Kod USOS
WFz.KPSC-8280

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Liczba
punktów ECTS
1.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest zapoznanie studentów z akademickim warsztatem badawczym i rozwinięcie w nich umiejętności
wyszukiwania informacji oraz krytycznego doboru źródeł na potrzeby badań kulturoznawczych.

C2
Ponadto kurs ma za zadanie przygotować studentów do tworzenia własnych prac pisemnych, jak również
zaznajomić ich z podstawowymi zasadami cytowania, przepisami dotyczącymi własności intelektualnej
i funkcjonowaniem struktur akademickich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności
intelektualnej SNB_K1_W10 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1

student posiada podstawowe umiejętności badawcze
obejmujące formułowanie i analizę problemów
badawczych, dobór metod i narzędzi, opracowanie
i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązanie
problemów w zakresie kulturoznawstwa

SNB_K1_U01 zaliczenie

U2

przygotować prace pisemne o charakterze naukowym
i interpretacyjnym, sformułować problem badawczy,
dobrać źródła i metody analizy oraz potrafi
prezentować efekty swoich analiz podczas wystąpienia
ustnego

SNB_K1_U01,
SNB_K1_U06,
SNB_K1_U07

zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Struktura i władze Uniwersytetu Jagiellońskiego, regulamin studiów, metody
skutecznego wyszukiwania materiałów naukowych i właściwego ich doboru
(elektroniczne bazy).

U1

2. Metody podnoszące kompetencje studiowania (a zwłaszcza zasady efektywnego
sporządzania notatek i wygłaszania referatów). U1

3. Zasady poprawnego sporządzania przypisów i bibliografii w pracy naukowej oraz
zasady przygotowywania pisemnych prac naukowych. U2

4. Reguły ustnych prezentacji, w tym tworzenie prezentacji multimedialnych. U1

5. Przepisy dotyczące etycznego wymiaru badań w tym zagadnienia własności
intelektualnej i ochrony praw autorskich. W1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie Obecność.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.
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Elementy antropologii społeczno-kulturowej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cd5879953a64

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Kod USOS
WFz.KPSC-8548

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z założeniami głównych kierunków i szkół antropologii społeczno-kulturowej od początku
dyscypliny po czasy współczesne, a także z głównymi teoriami i podejściem metodologicznym w tym zakresie

C2 Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami analizy i interpretacji antropologicznej różnych wytworów
kultury i zjawiska kulturowych

C3 Rozwijanie u studentów umiejętności krytycznej analizy tekstów antropologicznych

C4 Rozwijanie u studentów umiejętności rozwiązywania problemów w grupach o różnej ilości uczestników

C5 Budowanie postawy otwartości w stosunku do Innego oraz wrażliwości międzykulturowej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
interdyscyplinarny charakter badań antropologicznych
oraz miejsce antropologii społeczno-kulturowej
w kontekście nauk pokrewnych

SNB_K1_W02,
SNB_K1_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
obserwacja i ocena
studentów w trakcie
zajęć

W2 terminologię stosowaną w obszarze badań
antropologii społeczno-kulturowej SNB_K1_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
obserwacja i ocena
studentów w trakcie
zajęć

W3
założenia głównych kierunków i szkół w rozwoju
antropologii społeczno-kulturowej w kontekście ich
historycznej zmienności

SNB_K1_W03,
SNB_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
obserwacja i ocena
studentów w trakcie
zajęć

W4 podstawowe metody badań antropologicznych SNB_K1_W03,
SNB_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
obserwacja i ocena
studentów w trakcie
zajęć

W5 podstawowe metody analizy i interpretacji różnych
podsystemów kultury (m.in. języka, religii) SNB_K1_W06

egzamin pisemny,
obserwacja i ocena
studentów w trakcie
zajęć

W6 podział kultury na podsystemy i ich związki z różnymi
sferami życia społecznego i środowiskiem naturalnym SNB_K1_W03

egzamin pisemny,
obserwacja i ocena
studentów w trakcie
zajęć

Umiejętności – Student potrafi:

U1
analizować problemy badawcze w zakresie
zainteresowań antropologii społeczno-kulturowej,
kierując się wskazówkami opiekuna naukowego

SNB_K1_U01
obserwacja i ocena
studentów w trakcie
zajęć

U2 analizować teksty naukowe z zakresu badań
antropologicznych SNB_K1_U02

obserwacja i ocena
studentów w trakcie
zajęć

U3
posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi,
paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi
dla antropologii

SNB_K1_U03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
obserwacja i ocena
studentów w trakcie
zajęć

U4 rozpoznać różne rodzaje zjawisk kulturowych
i cywilizacyjnych oraz przeprowadzić ich analizę

SNB_K1_U03,
SNB_K1_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
obserwacja i ocena
studentów w trakcie
zajęć

U5 określić rolę poszczególnych podsystemów kultury SNB_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
obserwacja i ocena
studentów w trakcie
zajęć
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U6 prezentować efekty swoich analiz w formie pracy
pisemnej SNB_K1_U06 egzamin pisemny

U7 prezentować efekty swoich analiz w formie
wystąpienia ustnego SNB_K1_U07

obserwacja i ocena
studentów w trakcie
zajęć

U8
organizować i planować własną pracę uwzględniając
konieczność ustawicznego kształcenia i kolektywnego
charakteru rozwoju wiedzy

SNB_K1_U02
obserwacja i ocena
studentów w trakcie
zajęć

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej
różne role SNB_K1_K01

obserwacja i ocena
studentów w trakcie
zajęć

K2 samodzielnego organizowania i realizowania
wyznaczonych zadań SNB_K1_K02

obserwacja i ocena
studentów w trakcie
zajęć

K3 zachowania postawy szacunku i tolerancji wobec
innych tradycji kulturowych SNB_K1_K04

obserwacja i ocena
studentów w trakcie
zajęć

K4 myślenia i działania w sposób kreatywny SNB_K1_K06
egzamin pisemny,
obserwacja i ocena
studentów w trakcie
zajęć

K5 zachowania dbałości o etyczny wymiar badań
naukowych SNB_K1_K08

obserwacja i ocena
studentów w trakcie
zajęć

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do egzaminu 20

przygotowanie do ćwiczeń 10

przygotowanie do sprawdzianu 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
127

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Historyczne źródła antropologii społeczno-kulturowej i przedmiot jej badań z
uwzględnieniem historycznej zmienności W1, W2, W3, W4, K3

2. Interdyscyplinarny charakter antropologii i jej związki z innymi dyscyplinami W1, W2, U2, U7, K1

3. Metody badań antropologicznych W3, W4, U1, U2, U7, U8,
K1, K3, K4, K5

4.
Wybrane paradygmaty badawcze w antropologii (ewolucjonizm, dyfuzjonizm,
funkcjonalizm, szkoła kultury i osobowości, strukturalizm, antropologia
interpretatywna, postmodernizm oraz najnowsze kierunki badań)

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U6, U7, K1, K2, K3,
K4

5. Subdyscypliny antropologii społeczno-kulturowej W1, W2

6. Analiza antropologiczna wybranych zjawisk kulturowych (magia i religia, czas i
przestrzeń, mit i rytuał, pokrewieństwo i struktura społeczna, płeć kulturowa)

W1, W2, W5, W6, U1, U2,
U3, U4, U5, U7, K1, K3,
K4

7. Problematyka zmiany kulturowej W6, U1, U2, U7, K4

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

Zaliczenie ćwiczeń oraz obecność na wykładach (dopuszcza się dwie
nieusprawiedliwione obecności; 6 nieobecności i więcej skutkuje
niezaliczeniem przedmiotu) uprawniają studenta do przystąpienia do
egzaminu. Egzamin pisemny obejmuje: test jednokrotnego wyboru
oraz pytania otwarte z materiału omawianego na wykładzie oraz
ćwiczeniach – warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest
uzyskanie 60% poprawnych odpowiedzi. Ocena końcowa jest średnią
oceną z ćwiczeń oraz egzaminu pisemnego.

ćwiczenia
zaliczenie na ocenę,
obserwacja i ocena
studentów w trakcie
zajęć

Obserwacji podlega zaangażowanie studenta w aktywności podczas
ćwiczeń (wyróżniająca się aktywność i zaangażowanie studenta w
wykonywane zadania będzie postawą do podniesienia oceny z
ćwiczeń o pół stopnia) oraz znajomość lektur (nieprzygotowanie jest
traktowane jak nieobecność). Podczas semestru studenci mają do
zaliczenia na ocenę dwa pisemne sprawdziany z poszczególnych
tematów omawianych podczas zajęć (na zaliczenie minimum 60%
poprawnych odpowiedzi). Obecność na ćwiczeniach jest
obowiązkowa, dopuszcza się dwie obecności, natomiast dwie kolejne
wymagają zaliczenia wskazanego przez prowadzącą materiału; 6
nieobecności i więcej skutkuje niezaliczeniem przedmiotu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
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Religia – mit – rytuał
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNB00S.110.5cd424d80deba.19

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0221Religia i teologia

Kod USOS
WFz.KPSC-8542

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 45

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Kurs ma charakter propedeutyczny. Jego głównym celem jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami
i koncepcjami religioznawczymi niezbędnymi w refleksji kulturoznawczej, w szczególności zaś istotnych dla
zrozumienia specyfiki religii, jej miejsca i funkcji w różnych kręgach cywilizacyjnych.

C2 Zajęcia mają także uwrażliwić studenta na istotną rolę religii w modelowaniu życia społecznego, która to rola
może jednak przejawiać się w sposób bardzo różnorodny.

C3 Zajęcia mają charakter konwersatorium, co ma umożliwić studentom rozwijanie umiejętności samodzielnej
i krytycznej analizy omawianych zjawisk i koncepcji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 terminologię, teorie i metody badawcze z zakresu
nauk o religii

SNB_K1_W03,
SNB_K1_W04 egzamin pisemny

W2 szczegółowe teorie oraz metody badawcze mające
zastosowanie w badaniach nad religiami

SNB_K1_W03,
SNB_K1_W04

egzamin pisemny,
obserwacja studentów
podczas zajęć, dyskusja
ze studentami

W3 podstawowe metody analizy i interpretacji różnych
wytworów kultury (język, sztuka, religia, prawo) SNB_K1_W06

egzamin pisemny,
obserwacja studentów
podczas zajęć, dyskusja
ze studentami

Umiejętności – Student potrafi:

U1
posługiwać się podstawowymi umiejętnościami
badawczymi pozwalającymi na formułowanie i analizę
problemów badawczych, kierując się wskazówkami
opiekuna naukowego

SNB_K1_U01
egzamin pisemny,
obserwacja studentów
podczas zajęć, dyskusja
ze studentami

U2
posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi,
paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi
dla nauk humanistycznych i społecznych w zakresie
badań nad religią

SNB_K1_U01,
SNB_K1_U04

egzamin pisemny,
obserwacja studentów
podczas zajęć, dyskusja
ze studentami

U3 określić rolę poszczególnych podsystemów kultury SNB_K1_U05
egzamin pisemny,
obserwacja studentów
podczas zajęć, dyskusja
ze studentami

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student jest przygotowany do współdziałania i pracy
w grupie oraz do przyjmowania w niej różnych ról SNB_K1_K01 prezentacja

K2 student jest przygotowany do samodzielnego
organizowania i realizowania wyznaczonych zadań SNB_K1_K02 prezentacja

K3
student posiada umiejętność zachowywania postawy
szacunku i tolerancji wobec innych tradycji
kulturowych

SNB_K1_K08,
SNB_K1_K09

obserwacja studentów
podczas zajęć, dyskusja
ze studentami

K4 student widzi konieczność docenienia etycznego
wymiaru badań naukowych SNB_K1_K08

obserwacja studentów
podczas zajęć, dyskusja
ze studentami

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 45

zbieranie informacji do zadanej pracy 6

przygotowanie referatu 4

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15
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przygotowanie prezentacji multimedialnej 2

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do egzaminu 25

poznanie terminologii obcojęzycznej 3

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
102

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Religia – etymologia terminu, historia, konteksty. „Odpowiedniki” w innych (niż
chrześcijańska) tradycjach religijnych. Problemy z przekładem. W1, U1, K3

2. Religia – próby zdefiniowania pojęcia, problemy definicyjne, rodzaje definicji,
problem uniwersalności i etnocentryzmu definicji, krytyka. W1, U3, K3, K4

3. Struktura religii (doktryna, etyka, kult, organizacja). W3, U3, K1

4. Kategoria sacrum w definiowaniu religii. Znaczenie i interpretacje doświadczenia
religijnego. Gdzie jest sacrum? W3, U2, K2

5. Mit – od świętej opowieści do kłamstwa – waloryzacja mitu od starożytności do
współczesności W1, U2, K3

6. Zakres znaczeniowy mitu, problemy definicyjne, struktura i specyfika narracji
mitycznej. Bohaterowie mityczni W1, U2, K3

7. Społeczne funkcje mitu, znaczenie mitu kosmogonicznego. W1, W2, U2, K2

8.
Kult religijny: rytuał – próba zdefiniowania, klasyfikacje; ofiara i modlitwa jako
najpowszechniejsze przejawy życia kultowego; święto (struktura, znaczenie);
święte słowo i jego specyfika.

W1, U2, K3

9. Funkcje rytuału. Rytuały inicjacyjne. Znaczenia fazy liminalnej i communitas W1, W2, U2, K3, K4

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, wykład konwencjonalny,
prezentacja multimedialna
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium
egzamin pisemny,
prezentacja, obserwacja
studentów podczas zajęć,
dyskusja ze studentami

Kurs kończy egzamin pisemny, który składa się z dwóch
części: testowej oraz zestawu pytań otwartych. Czas trwania
egzaminu – 60 minut. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu
jest: obecność na zajęciach, znajomość lektur oraz
uczestnictwo w dyskusji nad zadanymi tematami,
przygotowanie referatu. Obecność na zajęciach jest
obowiązkowa. Dopuszcza się dwie nieobecności, każda kolejna
musi zostać usprawiedliwiona oraz zaliczona. Pięć i więcej
nieobecności uniemożliwia zaliczenie przedmiotu.
Nieprzygotowanie do zajęć jest traktowane jak nieobecność.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Kultura Mongolii
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cd5879df1481

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0220Przedmioty humanistyczne (z wyłączeniem
języków) nie określone dalej

Kod USOS
WFz.KPSC-8303

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 - zapoznanie studentów z historią, kulturą i zwyczajami społecznymi mongolskich grup etnicznych od czasów
najdawniejszych do współczesnych ze szczególnym uwzględnieniem roli szamanizmu i buddyzmu tybetańskiego

C2 - wykształcenie umiejętności rozpoznawania mongolskiej kultury symbolicznej

C3
- przedstawienie czynników, które miały charakter formatywny dla środkowoazjatyckiej, w tym mongolskiej, wizji
świata i człowieka, powstającej w znacznie odbiegających od europejskich warunkach społecznych
i geopolitycznych

C4 - uświadomienie słuchaczom roli mongolskiego dziedzictwa kulturowego.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 - podstawowe metody analizy i interpretacji różnych
wytworów kultury mongolskiej SNB_K1_W06 egzamin pisemny

W2 - różne wymiary kultury mongolskiej i jej związki
z różnymi sferami życia społecznego SNB_K1_W07 egzamin pisemny

W3 - kluczowe przemiany kulturowe zachodzące
w Mongolii i obszarach kulturowo z nią związanych SNB_K1_W08 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

- rozpoznawać różne rodzaje wytworów kultury
mongolskiej, w tym jej kultury symbolicznej, oraz
przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację
zgodnie z dyrektywami teoretyczno-metodologicznymi
perspektyw badawczych właściwych dziedzinom
wykorzystywanym w badaniach nad buddyzmem
i kulturą (filozofia, religioznawstwo, kulturoznawstwo
itd.)

SNB_K1_U04 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 - docenienia roli dziedzictwa kulturowego tradycji
mongolskiej SNB_K1_K03 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

przygotowanie do egzaminu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Warunki naturalne, mongolskie grupy etniczne. Charakterystyka społeczności
nomadycznej. W2

2. Mongolskie mity i kosmogonia. W1, K1
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3. Najwcześniejsze dane historyczne i archeologiczne. Sztuka naskalna. U1

4. Elementy światopoglądu szamańskiego - wprowadzenie. W2

5. Szamanizm i religie poprzedzające Imperium Mogołów: manicheizm, nestorianizm
i islam. W2, U1

6. Powstanie i upadek Imperium Mongolskiego. W3

7. Religie w okresie po Czyngis-chanie: chrześcijaństwo, taoizm, buddyzm. U1

8. Buddyzm tybetański w Mongolii - historia (XIII - pocz. XX w). W2

9. Życie w klasztorach. Cam (taniec sakralny). W2

10. Architektura i sztuki plastyczne. U1, K1

11. Tradycyjna i współczesna literatura mongolska. U1

12. Kultury muzyczne Mongolii. W3, K1

13. Rytuały i obrzędy świeckie związane z cyklami życia indywidualnego i zbiorowego. U1

14. Odrodzenie się tradycji religijnych po roku 1990. W3

15. Kultura Mongolii współczesnej. Buriacja, Tuwa i Kałmucja. W3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Aby zaliczyć kurs, należy uzyskać minimum 60% poprawnych odpowiedzi
z całości zadań egzaminacyjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa, dopuszczalne dwie nieobecności.
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Literatura tybetańska
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cd5879e2ee6f

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0220Przedmioty humanistyczne (z wyłączeniem
języków) nie określone dalej

Kod USOS

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 - zaznajomienie uczestników z kanonem literatury tybetańskiej – od oratury po formy współczesne;

C2 - wykształcenie umiejętności analizy i interpretacji tekstów powstających w odmiennym kręgu kulturowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe metody analizy i interpretacji literatury
tybetańskiej SNB_K1_W06 zaliczenie na ocenę
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W2 podstawowe teksty literatury tybetańskiej w tym
wybrane buddyjskie teksty kanoniczne SNB_K1_W09 egzamin pisemny,

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1

rozpoznawać podstawowe tybetańskie gatunki
literackie oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę
i interpretację zgodnie z dyrektywami teoretyczno-
metodologicznymi perspektyw badawczych
właściwych dziedzinom wykorzystywanym
w badaniach nad literatura i buddyzmem
(literaturoznawstwo, religioznawstwo,
kulturoznawstwo itd.)

SNB_K1_U04 egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U2 prezentować efekty swoich analiz w formie pisemnych
prac naukowych SNB_K1_U06 zaliczenie na ocenę

U3 prezentować efekty swoich analiz w formie
wystąpienia ustnego SNB_K1_U07 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 współdziałania i pracy w grupie oraz do przyjmowania
w niej różnych ról SNB_K1_K01 zaliczenie na ocenę

K2 docenienia roli dziedzictwa kulturowego tybetańskiej
tradycji literackiej SNB_K1_K03 zaliczenie na ocenę

K3 zachowywania postawy szacunku i tolerancji wobec
innych tradycji kulturowych SNB_K1_K04 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do egzaminu 20

przygotowanie eseju 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Cechy charakterystyczne literatury tybetańskiej, gatunki literackie. W1

2. Periodyzacja. Okres przedliteracki i literatura starożytna. W2, U1, U3

3. Główne cykle narracyjne, bajka zwierzęca. W2, U1, U3, K2

4. Struktura modułowa w epice. Opowieści trupa (Bam sgrung) i inne zabytki
literatury ludowej. W2, U1, U3, K1, K3

5. Tybetańska wersja "Kopciuszka" - tropy interpretacyjne. W2, U1, U2, U3, K1, K3

6. Topos śmierci w literaturze tybetańskiej. Tybetańska księga umarłych. W2, U1, U3, K3

7.
Epos bohaterski ludów koczowniczych. Porządek fabularny i porządek
dydaktyczny Gesariady. Funkcje tekstu i obrazu w widowisku teatralnym. Formy
podawcze w dramacie.

W2, U1, U3, K2

8. Literatura historyczna i hagiograficzna. W2, U1, U3, K2

9. Język symboliczny w podręcznikach rytuałów, przewodnikach po krainach
mitycznych i miejscach pielgrzymek. W2, U1, U3, K3

10. Literatura religijna i tzw. literatura na ścieżce. W2, U1, U3

11. Literatura mądrościowa. Traktaty filozoficzne i podręczniki debat. W2, U1, U3

12. Tybetańskie systemy wersyfikacyjne w układzie historycznym i typologicznym. W2, U1, U3, K1

13. Obrazowanie poetyckie i jego typy (m.in. Milarepa, Dalajlama VI, Shabkar). W2, U1, U3

14. Przełom XX-wieczny, Gendun Chophel – „zbuntowany mnich”. W2, U1, U3

15. Tybetańska literatura współczesna w Chinach i diasporze - podobieństwa i różnice. W2, U1, U2, U3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny
Aby być dopuszczonym do egzaminu, należy uzyskać zaliczenie ćwiczeń.
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie co najmniej 60%
poprawnych odpowiedzi z całości zadań egzaminacyjnych.

ćwiczenia zaliczenie na ocenę

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń są: obecność, znajomość lektur
(wskazanych przez prowadzącego ćwiczenia) umożliwiająca aktywność
na zajęciach, przygotowania jednego problemowego zagadnienia:
wprowadzenia uczestników w temat, a następnie poprowadzenie i
moderowanie dyskusji oraz napisanie eseju na wybrany, uzgodniony z
prowadzącym, temat.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa. Znajomość języka angielskiego.
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Tybetańskie hagiografie i pieśni urzeczywistnienia
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cd5879e5f73c

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0220Przedmioty humanistyczne (z wyłączeniem
języków) nie określone dalej

Kod USOS

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe teksty kultury buddyjskiej SNB_K1_W09 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizować wybrane teksty kultury tybetańskiej
i zjawiska społeczne SNB_K1_U02 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 rozwijania i pogłębiania swojej wiedzy w zakresie
literatury buddyjskiej Tybetu SNB_K1_K07 zaliczenie pisemne
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Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

przygotowanie do egzaminu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. życiorysy mistrzów buddyjskich Indii i Tybetu W1, U1, K1

2. twórczość literacka (doha) mistrzów buddyjskich Indii i Tybetu W1, U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne akltywny udział w zajęciach
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Bogactwo pustki. Tybetański system myślenia o rzeczywistości
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cd5879e9291e

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0220Przedmioty humanistyczne (z wyłączeniem
języków) nie określone dalej

Kod USOS

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 wybrane teksty i problemy filozofii tathagatagarbhy SNB_K1_W09 zaliczenie pisemne

W2 pojęcie pustki i jego funkcje w dyskursie filozoficznym
buddyzmu tybetańskiego SNB_K1_W09 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizować teksty filozofii tathagatagarbhy SNB_K1_U02 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:



Sylabusy 53 / 226

K1 pogłębiania zdobytej wiedzy i prowadzenia
samodzielnych badań SNB_K1_K07 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do zajęć 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. pojęcie pustki w różnych tradycjach filozoficznych buddyzmu W2, U1, K1

2. pojęcie tathagatagarbhy W1, U1, K1

3. indyjskie źródła tradycji tybetańskiej W1, W2, U1, K1

4. pojecie pustki wypracowane w tradycji tybetańskiej W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne aktywny udział w zajęciach
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Tantra buddyjska w Indiach
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cd5879f09ed2

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0221Religia i teologia

Kod USOS

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Kurs ma na celu wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu historii kultury buddyjskiej w okresie dominacji
buddyzmu tantrycznego w Indiach (VII/VIII–XII w.).

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 studenci znają i rozumieją buddyjską kulturę Indii
z okresu dominacji tantry. SNB_K1_W05 egzamin ustny
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W2
studenci znają i rozumieją wszystkie wymiary
indyjskiej kultury buddyjskiej z okresu tantrycznego,
jej wpływ na życie społeczne oraz jej recepcję wśród
szerokich mas społeczeństwa średniowiecznych Indii.

SNB_K1_W07,
SNB_K1_W08 egzamin ustny

W3
studenci znają i rozumieją podstawowe toposy
literatury buddyzmu tantrycznego w jego początkowej
(indyjskiej) fazie rozwoju.

SNB_K1_W09 egzamin ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
studenci potrafią posługiwać się podstawowymi
umiejętnościami badawczymi pozwalającymi
na formułowanie i analizę problemów badawczych
dotyczących indyjskiego buddyzmu tantrycznego.

SNB_K1_U01 egzamin ustny

U2
studenci potrafią samodzielnie zdobywać wiedzę
i analizować teksty naukowe z zakresu badań nad
buddyzmem tantrycznym.

SNB_K1_U02 egzamin ustny

U3

studenci potrafią rozpoznawać wytwory buddyjskiej
kultury tantrycznej w Indiach i przeprowadzać jej
krytyczną analizę i interpretację zgodnie
z dyrektywami teoretyczno-metodologicznymi
perspektyw badawczych właściwych dziedzinom
wykorzystywanym w badaniach nad buddyzmem
(filozofia, religioznawstwo, kulturoznawstwo itd.).

SNB_K1_U04 egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 studenci są gotowi do samodzielnego organizowania
i realizowania wyznaczonych zadań. SNB_K1_K02 egzamin ustny

K2
studenci są gotowi do docenienia wagi i wpływowości
indyjskiej kultury buddyjskiej w okresie dominacji
tantryzmu.

SNB_K1_K03 egzamin ustny

K3 studenci są gotowi do samodzielnego uzupełniania
i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności. SNB_K1_K07 egzamin ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Geneza. Tradycje siddhów. W3, U1, K1, K2

2. Synkretyczna forma hatha jogi nathów i jej powiązania z buddyzmem; W1, U1, U2, K1, K2

3. Kształtowanie się samoświadomości tantry buddyjskiej: mantra-naja, paramita-
naja i wadźrajana. W1, W3, U1, K1, K2

4. Fazy rozwoju literatury tantrycznej. W2, U3, K1, K2

5. Teoria ciała subtelnego. W1, U1, K1, K2

6. Rytuał i joga tantryczna. W1, U1, U2, K1, K2

7. Płeć i seks w tantrze buddyjskiej. W1, W2, U1, U2, K1, K2

8. Tantra jako ścieżka transgresji. Zagadnienia etyczne. W1, W2, W3, U1, K1, K2

9. Ezoteryczny język tekstów tantrycznych. W1, W3, U2, K1, K2

10. Tantra buddyjska a tantra hinduska i dźinijska. W1, U1, K1, K2

11. Rozprzestrzenianie się buddyzmu tantrycznego. W1, U1, K1, K2

12. Współczesne oblicze buddyzmu tantrycznego – prawdy i mity. W2, U1, U2, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin ustny Do zaliczenia kursu niezbędna jest obecność na zajęciach z możliwością
jednej nieobecności nieusprawiedliwionej.
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Buddyzm koreański
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cd5879f43858

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0221Religia i teologia

Kod USOS

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 rolę buddyzmu w kulturze koreańskiej SNB_K1_W08 zaliczenie

W2
przemiany jakim tradycje buddyjskie uległy w Korei
na skutek procesów historycznych właściwych dla
kultury koreańskiej

SNB_K1_W05 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 wskazać najważniejsze i najbardziej charakterystyczne
elementy koreańskiej kultury buddyjskiej SNB_K1_U04 zaliczenie
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U2 odróżnić tradycyjne sposoby przedstawiania tradycji
buddyjskiej od ich współczesnych intepretacji SNB_K1_U04 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 samodzielnego uzupełniania i doskonalenia nabytej
wiedzy i umiejętności; SNB_K1_K07 zaliczenie

K2 docenienia roli dziedzictwa kulturowego tradycji
koreańskiej SNB_K1_K03 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do sprawdzianu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Kultura koreańska i jej specyfika w Azji Wschodniej
2. Buddyzm w Azji Wschodniej - wprowadzenie
3. Początki buddyzmu na Półwyspie Koreańskim
4. Buddyzm jako religia państwowa w dawnej Korei
5. Koreańska filozofia buddyjska
6. Relacje buddyjsko-konfucjańskie w Korei
7. Koreański buddyzm seon
8. Buddyzm a modernizacja Korei
9. Współczesna sytuacja buddyzmu w Korei
10. Buddyzm a szamanizm koreański
11. Buddyzm a koreańskie chrześcijaństwo
12. Buddyjska sztuka Korei
13. Buddyjska architektura Korei
14. Buddyzm w literaturze koreańskiej
15. Buddyzm w koreańskim filmie

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie
Regularna obecność (dopuszczane 2 nieobecności) oraz pisemne lub
ustne zaliczenie sprawdzające opanowanie podstawowego materiału z
kursu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Kino mongolskie i tybetańskie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cd5879f7c549

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0220Przedmioty humanistyczne (z wyłączeniem
języków) nie określone dalej

Kod USOS
WFz.KPSC-8638

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 45

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 zapoznanie studentów ze specyfiką kina mongolskiego i tybetańskiego w perspektywie nauk o kulturze i religii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
student/-ka zna i rozumie podstawową terminologię,
teorie i metody badawcze z zakresu nauk
humanistycznych i społecznych, a w szczególności
studiów nad buddyzmem oraz badań nad filmem

SNB_K1_W01,
SNB_K1_W03

egzamin pisemny,
aktywność na zajęciach

W2 w stopniu podstawowym zna i rozumie kulturę
mongolską i tybetańską SNB_K1_W05 egzamin pisemny,

aktywność na zajęciach

W3 zna i rozumie metody analizy i interpretacji różnych
wytworów kultury (dzieło filmowe, religia) SNB_K1_W06 aktywność na zajęciach

W4
zna i rozumie kluczowe przemiany kulturowe
we współczesnej Mongolii (w tym w Mongolii
Wewnętrznej), na Wyżynie Tybetańskiej i w diasporze
tybetańskiej

SNB_K1_W08 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

potrafi rozpoznać różne rodzaje dzieł filmowych oraz
przeprowadzić ich analizę i interpretację zgodnie
z dyrektywami teoretyczno-metodologicznymi
perspektyw badawczych właściwych naukom
o kulturze i religii

SNB_K1_U04 egzamin pisemny,
aktywność na zajęciach

U2 potrafi prezentować efekty swoich analiz w formie
wystąpienia ustnego SNB_K1_U07 aktywność na zajęciach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 docenia rolę dziedzictwa kulturowego mongolskiej
i tybetańskiej tradycji kulturowej SNB_K1_K03 egzamin pisemny

K2 zachowuje postawę szacunku i tolerancji wobec innych
tradycji kulturowych SNB_K1_K04 aktywność na zajęciach

K3 uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych
jego form SNB_K1_K05 aktywność na zajęciach

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 45

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

przygotowanie do zajęć 35

przygotowanie do egzaminu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Teoria filmu. Podstawowe metody analizy dzieła filmowego. W1, W3

2. Orientalizm. XX-wieczne obrazy filmowe Mongolii i Tybetu w kinematografii
Zachodu. W3, U2, K2

3. Uwarunkowania powstania i rozwoju kinematografii w Mongolii i na Wyżynie
Tybetańskiej. W4, U2, K1

4. Mongolski film obyczajowy. W2, W3, U1, U2

5. Tożsamość i nomadyczność w kinie mongolskim. W2, W4, U1, U2

6. Obrazy rodziny w kinie mongolskim. W2, W4, U1, U2

7. Mongolskie superprodukcje historyczne. U1, U2, K1

8. Tybetański dramat obyczajowy. W2, W4, U1, U2, K3

9. Tybetańskie kino drogi. W2, W3, U1, U2

10. Filmowe adaptacje literatury. U1, U2

11. Tybetańsko-chińska wersja cinéma du look. W3, U2

12. Film zaangażowany społecznie. W4, U2

13. Tybetański film krótkometrażowy i dokumentalny. W4, U1, U2

14. Obrazy życia religijnego w filmie. W2, U1, U2, K2

15. Tybetańskie sitcomy i telenowele. W4, U1, U2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny,
aktywność na zajęciach

Podstawą dopuszczenia do egzaminu są: frekwencja (dwie
dopuszczalne nieobecności) oraz aktywny udział w zajęciach.
Ocenie dotyczącej aktywności na zajęciach podlega właściwe
wykorzystanie terminologii z zakresu badań nad filmem oraz
umiejętność poprawnego przeprowadzenia analizy i interpretacji
dzieła filmowego. Egzamin pisemny składa się z zadań zamkniętych
i otwartych, poświęconych poszczególnym tematom omawianym
na kursie i w lekturach obowiązkowych. Aby zaliczyć kurs, należy
uzyskać minimum 60% poprawnych odpowiedzi z całości zadań
egzaminacyjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Dobra znajomość języka angielskiego. Wskazane zaliczenie kursów: Kultura Mongolii, Tradycyjna kultura tybetańska.
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Anthropology of Southeast Asia – culture, society and politics
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cdeb695bc96b

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0220Przedmioty humanistyczne (z wyłączeniem
języków) nie określone dalej

Kod USOS

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The goal of the course is to give an introduction to the Anthropology of Southeast Asia. The course is intended for
an audience without prior knowledge about the subject. Topics discussed will include: 1. "Golden Age" of
Southeast Asia- historical roots of Southeast Asia 2. Islam, Sinicization, and Indianization: Migration and trade. 3.
Southeast Asia as a “crossroads of religions” 4. Colonization and its effects on Southeast Asia 5. The spread of
foreign political ideologies in Southeast Asia. Communism and nationalism in the anthropological perspective. 6.
Chinese diaspora, immigrants and refugees in Southeast Asia 7.Ethnic minorities and ethnic identification in the
region 8. Globalization and contemporary society in Southeast Asia

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student zna podstawową terminologię stosowaną
w studiach nad buddyzmem oraz jej zastosowanie
w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych;

SNB_K1_W01 egzamin pisemny

W2
student zna podstawowe metody analizy i interpretacji
różnych wytworów kultury (język, sztuka, religia,
prawo);

SNB_K1_W06 egzamin pisemny

W3 student zna terminologię, teorie i metody badawcze
z zakresu nauk humanistycznych i społecznych; SNB_K1_W03 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
posługiwać się podstawowymi umiejętnościami
badawczymi pozwalającymi na formułowanie i analizę
problemów badawczych, kierując się wskazówkami
opiekuna naukowego

SNB_K1_U01 egzamin pisemny

U2 samodzielnie zdobywać wiedzę i analizować teksty
naukowe z zakresu badań nad buddyzmem SNB_K1_U02 egzamin pisemny

U3
posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi,
paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi
dla nauk humanistycznych i społecznych w zakresie
badań nad buddyzmem

SNB_K1_U03 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 docenienia roli dziedzictwa kulturowego różnych
tradycji SNB_K1_K03 egzamin pisemny

K2 zachowywania postawy szacunku i tolerancji wobec
innych tradycji kulturowych SNB_K1_K04 egzamin pisemny

K3 uczestniczenia w życiu kulturalnym, korzystając
z różnych mediów i różnych jego form SNB_K1_K05 egzamin pisemny

K4 samodzielnego uzupełniania i doskonalenia nabytej
wiedzy i umiejętności SNB_K1_K07 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. 1. Introductory remarks, an overview of the material. Location and definition of
the region W1, W3, U1, U3, K1

2. 2. Studies on Southeast Asia in the perspective of regional and interdisciplinary
research. W2, W3, U3, K1

3. 3. The influence of the geographical environment on the local types of settlement
and economy, people of the mountains, people of the valleys, people of the sea W2, W3, U3, K1, K2

4. 4. Cultural backgrounds of Southeast Asia. Traditional family and society, value
systems, institutions and types of social ties in Southeast Asia W3, U1, K1, K2, K3

5. 5. "Golden Age" of Southeast Asia. Introduction to the history of Southeast Asia W2, U1, U2, K1, K2, K4

6. 6. Ethnic minorities and ethnic identification in the region W2, W3, U1, K1, K2, K3,
K4

7. 7. Chinese diaspora, immigrants and refugees in Southeast Asia W3, U1, K2

8. 8. The spread of foreign political ideologies in Southeast Asia. Communism and
nationalism in the anthropological perspective. W2, W3, U1, K1, K2, K4

9. 9.Politics, local governments and economic transformation in Southeast Asia W2, W3, U1, K1, K2, K4

10. 10. Art, music, and architecture. W2, U1, K1

11. 11. Globalization, industrialization, urbanization and contemporary society in
Southeast Asia. W3, U2, U3, K1, K2, K4

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

The basis for admission to the exam is active participation in classes.
Three absences are allowed; the fourth and fifth result in a reduction of
the examination grade by 5% each. Six and more absences result in
failing the course and inability to take the exam. The written examination
consists of closed and open tasks, devoted to particular topics discussed
in the course and in the recommended reading. To pass the course, you
must get 60% of correct answers from the whole exam tasks. The dates of
the exam will be determined in consultation with the students at least two
weeks before the session
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Kultura i buddyzm w Tajlandii
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cd5879fc73f0

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0220Przedmioty humanistyczne (z wyłączeniem
języków) nie określone dalej

Kod USOS

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 zapoznanie uczestników z materialną i duchową kulturą Królestwa Tajlandii, z uwzględnieniem uwarunkowań
społecznych i dynamiki współczesnych przemian

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student/-ka zna i rozumie tajlandzką kulturę
materialną i duchową SNB_K1_W07 egzamin pisemny
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W2
kompleksowe przemiany kulturowe we współczesnym
buddyzmie w Królestwie Tajlandii wraz z ich relacją
do tradycji

SNB_K1_W08 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów tajlandzkiej
kultury oraz przeprowadzić ich interpretację zgodnie
z dyrektywami teoretyczno-metodologicznymi
perspektyw badawczych właściwych naukom
o kulturze i religii

SNB_K1_U04 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 ma świadomość roli buddyjskiego i rodzimego
dziedzictwa kulturowego Królestwa Tajlandii. SNB_K1_K03 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

przygotowanie do egzaminu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wprowadzenie. Uwarunkowania historyczne. W1

2. Koncepcja władcy w Azji Południwo-Wschodniej; rola i pozycja monarchy w
Królestwie Tajlandii W1, K1

3. Kulty lokalne a buddyzm. W1, U1

4. Tajski monastycyzm. W1, K1

5. Ruch Dhammayut i reforma buddyzmu tajskiego. W2

6. Odrodzenie praktyk medytacyjno-ascetycznych – początki tajskiej tradycji leśnej
(kammathany). W2

7. Tajska tradycja leśna na Zachodzie. W2

8. Współczesny buddyzm w Tajlandii – jego wymiar społeczny i polityczny. W2, U1, K1

9. Buddyzm a społeczeństwo. W1, W2
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10. Struktura i rola rodziny, hierarchie społeczne. W1

11. Kalendarze, święta i popularne festiwale. W1, K1

12. Zwyczaje i tabu kulturowe. W1

13. Sztuki plastyczne. W1

14. Kino Tajlandii. W1

15. Kultury mniejszości etnicznych. W1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczone są dwie
nieobecności, trzecia i czwarta skutkują obniżeniem oceny egzaminacyjnej
o 5% każda. Pięć i więcej nieobecności skutkuje niemożnością
przystąpienia do egzaminu i niezaliczeniem kursu. Aby zaliczyć kurs
należy uzyskać minimum 60% punktów za poprawne odpowiedzi z całości
zadań egzaminacyjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Bierna znajomość angielskiego. Obowiązkowa obecność na zajęciach. Dopuszcza się dwie nieobecności.
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Kobieta w buddyzmie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cd587a004298

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0221Religia i teologia

Kod USOS

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem modułu jest prezentacja i analiza postrzegania kobiety w tradycji buddyjskiej na przestrzeni wieków. Kurs
ma za zadanie zapoznanie studentów z obrazem kobiety w buddyzmie od czasów starożytnych po współczesne,
ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy postrzegania płci biologicznej i płci kulturowej w najwcześniejszych
buddyjskich tekstach kanonicznych. Problematyka ta jest kluczowa dla zrozumienia i interpretacji współczesnych
sposobów postrzegania kobiety w buddyzmie. Punktem wyjścia będzie buddyjska tradycja monastyczna. Zajęcia
rozpoczynają się od wprowadzenia w metodę analizy poszczególnych tendencji postrzegania kobiet w buddyzmie.
Następnie omówione i zanalizowane zostaną zagadnienia takie jak: płeć kulturowa w buddyzmie, początki
monastycyzmu buddyjskiego, życie codzienne mniszek buddyjskich, seksualność kobiety w perspektywie
buddyzmu, doświadczenie religijne, postrzeganie kobiety w buddyzmie mahajany, postrzeganie kobiety
w buddyzmie wadźrajany, współczesne problemy żeńskiego monastycyzmu, feministyczne badania nad
buddyzmem, buddyjski feminizm. Konwersatoryjna forma kursu ukierunkowana jest na rozwinięcie u studentów
umiejętności analizy podejmowanych problemów.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
absolwent zna i rozumie specyfikę studiów nad
buddyzmem przy użyciu metod z zakresu gender
studies

SNB_K1_W02 zaliczenie na ocenę

W2
absolwent zna i rozumie kluczowe przemiany
kulturowe w zakresie roli kobiet w buddyjskich krajach
Azji;

SNB_K1_W08 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
absolwent potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę
i analizować teksty naukowe z zakresu badań nad
buddyzmem;

SNB_K1_U02 zaliczenie na ocenę

U2
absolwent potrafi posługiwać się podstawowymi
ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi
i pojęciami właściwymi dla nauk humanistycznych
i społecznych w zakresie badań nad buddyzmem

SNB_K1_U03 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 absolwent jest gotów do docenienia roli dziedzictwa
kulturowego różnych tradycji buddyjskich SNB_K1_K03 zaliczenie na ocenę

K2
absolwent jest gotów do zachowywania postawy
szacunku i tolerancji wobec innych tradycji
kulturowych

SNB_K1_K04 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. 1. Wprowadzenie: środowisko powstania buddyzmu, postrzeganie kobiety w
Indiach przed buddyzmem. W1, W2, K1

2. 2. Powstanie zakonu mniszek i kontrowersje społeczne wokół niego. W2, K1

3. 3. Charakterystyka głównych tendecji postrzegania kobiet w buddyzmie,
zagadnienia teoretyczne, metody analizy. W1, U2

4. 4. Reguła zakonna jako źródło postrzegania płci kulturowej. Różnice pomiędzy
regułą mnichów i mniszek. W1, W2, U1

5. 5. Seksualność kobiet w świetle kanonicznej literatury buddyjskiej. W1, U2

6. 6. Doświadczenie religijne kobiet. W2, U1, K1

7. 7. Gender w buddyzmie: modele kobiecości w świetle modeli męskości, trzecia
płeć. W1, U2

8. 8. Wizja kobiety w buddyzmie nurtu mahajana. W2, U1, K1

9. 9. Postrzeganie kobiet w buddyzmie wadźrajana. W2, U1, K1

10. 10. Monastycyzm żeński w Azji – historia i współczense problemy. W2, U2, K1, K2

11. 11. Feministyczne badania nad buddyzmem, buddyjski feminizm, feministyczna
krytyka buddyzmu. W1, W2, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę obecność (dopuszczalne trzy nieobecności), aktywność na zajęciach,
końcowe kolokwium ustne

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie tekstów naukowych, obecność obowiązkowa
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Buddyzm a chrześcijaństwo z perspektywy Azji Wschodniej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cd587a032023

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0221Religia i teologia

Kod USOS

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Studenci zapoznają się z postawami wobec chrześcijaństwa i kultury chrześcijańskiej charakterystycznymi dla
wyznawców buddyzmu oraz pokrewnych tradycji religijno-filozoficznych Azji Wschodniej. Będą umieli określić
motywy, dla których mieszkańcy Azji Wschodniej odrzucali (bądź pochwalali) poszczególne aspekty
chrześcijaństwa oraz odwołującej się do niego kultury zachodniej. Będą w stanie odnieść wyniesioną z kursu
wiedzę do współczesnych zjawisk z dziedziny dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego oraz współczesnej
sytuacji chrześcijaństwa w Azji Wschodniej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
ma szczegółową wiedzę o różnych wymiarach
wybranych, współczesnych kultur buddyjskich i ich
związkach z innymi sferami życia społecznego

SNB_K1_W07 esej

W2
ma wiedzę o procesach historycznych,
odpowiadających za współczesną postać wybranych
kultur buddyjskich

SNB_K1_W08 esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1

potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultur
buddyjskich oraz przeprowadzić ich krytyczną
i oryginalną analizę i interpretację zgodnie
z dyrektywami teoretyczno-metodologicznymi
perspektyw badawczych właściwych naukom
o kulturze i religii.

SNB_K1_U04 esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 potrafi określić zakres posiadanej wiedzy
i zidentyfikować jej braki SNB_K1_K07 esej

K2
prezentując opinie i wnioski opiera się
na ugruntowanych faktach i opinii ekspertów w danej
dziedzinie

SNB_K1_K07 esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Tematyka wykładów:

1. Koncepcja Boga-Stwórcy w buddyzmie oraz innych tradycjach religijno-
filozoficznych Wschodniej Azji
2. Okoliczności pojawienia się chrześcijaństwa w Azji Wschodniej
3. Polemiki buddyjsko-chrześcijańskie w czasach nowożytnych
4. Polemiki konfucjańsko-chrześcijańskie w czasach nowożytnych
5. Azjatyccy konwertyci i ich rozumienie chrześcijaństwa
6. Prześladowania chrześcijan i ich skutki
7. Japońscy "ukryci chrześcijanie"
8. Wpływ chrześcijaństwa na buddyjski modernizm
9. Chrześcijaństwo a "synkretyzm" religijny w Azji Wschodniej
10. Współcześni buddyjscy krytycy chrześcijaństwa
11. Współcześni chrześcijańscy krytycy buddyzmu
12. Chrześcijaństwo a "moda na zen"
13. Chrześcijaństwo a buddyzm Czystej Krainy
14. Perspektywy na przyszłość

W1, W2, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej

Podstawową metodą sprawdzenia efektów kształcenia będzie ocena pracy
zaliczeniowej, w której student będzie musiał wykazać się znajomością
zagadnień i perspektyw badawczych poruszanych na wykładach oraz
samodzielnością w szukaniu dodatkowych źródeł. Studenci będą również
zachęcani do zadawania pytań oraz dyskusji.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Himation, burka, kimono – stroje w kulturach Europy i Azji
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cd587a099b0a

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0200Programy i kwalifikacje związane ze sztuką i
przedmiotami humanistycznymi nieokreślone dalej

Kod USOS

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe metody analizy i interpretacji zjawisk
dotyczących kulturowej i społecznej roli stroju; SNB_K1_W06 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
dokonać obserwacji i interpretacji charakteru ubioru
z perspektywy interdyscyplinarnej, określić wpływy,
zapożyczenia z innych kultur

SNB_K1_U05 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1 do zachowywania postawy szacunku i tolerancji wobec
innych tradycji kulturowych SNB_K1_K04 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Strój w starożytnej Mezopotamii i Egipcie W1, U1, K1

2. Ubiór w starożytnej Grecji W1, U1, K1

3. Odzież Etrusków i Rzymian W1, U1, K1

4. Ubiór w klasycznym świecie arabsko-muzułmańskim W1, U1, K1

5. Współczesne stroje arabskie W1, U1, K1

6. Tradycyjne stroje mniejszości etnicznych w świecie arabskim W1, U1, K1

7. Strój w kulturze Iranu od czasów starożytnych do współczesności. W1, U1, K1

8. Stroje w Azji Centralnej. W1, U1, K1

9. Strój w dawnych Indiach - przedstawienia w sztuce i literaturze W1, U1, K1

10. Indie. Strój po epoce kolonialnej i współcześnie W1, U1, K1

11. Indie. Stroje regionalne i ozdoby W1, U1, K1

12. Tybet i Mongolia W1, U1, K1

13. Hanbok - strój koreański W1, U1, K1

14. Kimono - strój japoński W1, U1, K1

15. Zapożyczenia modowe, cytaty azjatyckie w strojach współczesnych projektantów
zachodnich W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny obecność na zajęciach (dopuszcza się maksymalnie 4 nieobecności) zdany
egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe
nie
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Na skrzyżowaniu kultur – starożytna Aleksandria
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cd587a0d1b23

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0200Programy i kwalifikacje związane ze sztuką i
przedmiotami humanistycznymi nieokreślone dalej

Kod USOS

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
posiada wiedzę z zakresu starożytnych kręgów
kulturowych i cywilizacyjnych w basenie Morza
Śródziemnego, a w szczególności Egipcie w okresie
grecko-rzymskim

SNB_K1_W06 egzamin pisemny

W2
zna i rozumie podstawowe metody analizy
i interpretacji różnych podsystemów kultury
(architektury, sztuki, religii, literatury prawa)

SNB_K1_W06 egzamin pisemny

W3
ma wiedzę ogólną dotyczącą zmian kulturowych
i cywilizacyjnych w basenie Morza Śródziemnego,
a w szczególności Egipcie w okresie grecko-rzymskim

SNB_K1_W06 egzamin pisemny
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
potrafi rozpoznać różne rodzaje zjawisk kulturowych
i cywilizacyjnych oraz przeprowadzić ich analizę
porównawczą

SNB_K1_U01 egzamin pisemny

U2 potrafi określić rolę poszczególnych podsystemów
kultury SNB_K1_U05 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 ma świadomość roli dziedzictwa kulturowego
starożytnego Egiptu SNB_K1_K03 egzamin pisemny

K2 ma świadomość zachowania postawy szacunku
i tolerancji wobec innych tradycji kulturowych SNB_K1_K04 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Okres grecko-rzymski w Egipcie – elementy historii. W1, U1, K2

2. Polityka i gospodarka. W1, U1, K2

3. Synkretyzm religijny. W2, U2, K2

4. Magia okresu grecko-rzymskiego. W2, U2, K2

5. Grobowce i wierzenia pozagrobowe. W2, U2, K1

6. Święta, misteria, uroczystości państwowe. W1, U1, K1

7. Starożytna Aleksandria. W3, U1, K1

8. Miasta Egiptu grecko-rzymskiego. W1, U1, K2

9. Architektura i sztuka. W2, U1, K1

10. Biblioteka Aleksandryjska. W2, U1, K1

11. Nauka. W2, U1, K2

12. Żydzi nad Nilem. W1, U1, K1



Sylabusy 80 / 226

13. Życie codzienne. W3, U1, K2

14. Marina el-Alamein – miasto z okresu grecko-rzymskiego W1, U1, K1

15. Egipt i Królestwo Meroe. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny obecność na zajęciach, zdanie egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
nie
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Od piramidy do mauzoleum – pochówki i zwyczaje pogrzebowe
w starożytnym Egipcie

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cd587a113592

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0200Programy i kwalifikacje związane ze sztuką i
przedmiotami humanistycznymi nieokreślone dalej

Kod USOS

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
podstawowe metody analizy i interpretacji różnych
wytworów kultury starożytnego Egiptu (architektura,
sztuka, wierzenia, religia);

SNB_K1_W06 egzamin ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 potrafi określić rolę poszczególnych podsystemów
kultury starożytnego Egiptu SNB_K1_U05 egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1 do docenienia roli dziedzictwa kulturowego
starożytnego Egiptu SNB_K1_K03 egzamin ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Architektura grobowa okresu predynastycznego. W1, U1, K1

2. Piramidy egipskie W1, U1, K1

3. Dolina Królów i Królowych. W1, U1, K1

4. Nekropole możnowładców. W1, U1, K1

5. Grobowce w okresie grecko-rzymskim. Wpływy innych kultur i religii. W1, U1, K1

6. Dekoracje grobowców i ich wyposażenie. W1, U1, K1

7. Literatura, Teksty Piramid i Teksty Sarkofagów. W1, U1, K1

8. Księgi Umarłych. W1, U1, K1

9. Wierzenia w życie pośmiertne. W1, U1, K1

10. Bóg Ozyrys. W1, U1, K1

11. Bóstwa związane ze zmarłymi. W1, U1, K1

12. Pogrzeb w starożytnym Egipcie. W1, U1, K1

13. Rytuał balsamowania i inne rytuały związane z pochówkiem. W1, U1, K1

14. Święta i pamięć o zmarłych. W1, U1, K1

15. Śmierć i odrodzenie w egipskiej literaturze i sztuce. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny obecność (dopuszczalne są trzy nieobecności), zaliczony egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe
nie
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W starożytnym Egipcie – sztuka, kultura, życie codzienne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cd587a1491ac

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0200Programy i kwalifikacje związane ze sztuką i
przedmiotami humanistycznymi nieokreślone dalej

Kod USOS

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji
różnych wytworów kultury (architektura, sztuka,
religia,literatura prawo);

SNB_K1_W06 egzamin ustny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 potrafi określić rolę poszczególnych podsystemów
kultury starożytnego Egiptu SNB_K1_U05 egzamin ustny,

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1 gotów do zachowywania postawy szacunku i tolerancji
wobec tradycji kulturowych starożytnego Egiptu. SNB_K1_K04 egzamin ustny,

zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

przygotowanie referatu 10

przygotowanie do egzaminu 50

przygotowanie do zajęć 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Społeczeństwo egipskie. W1, U1, K1

2. Wybrane zagadnienia z architektury i sztuki. W1, U1, K1

3. Wierzenia i obyczaje. W1, U1, K1

4. Egipt darem Nilu, podstawy gospodarki W1, U1, K1

5. Profesje starożytnych Egipcjan. W1, U1, K1

6. Nauka egipska. W1, U1, K1

7. Nauki moralne w literaturze egipskiej. W1, U1, K1

8. Wyprawy wojenne i handlowe W1, U1, K1

9. Dom i rodzina. W1, U1, K1

10. Pozycja i rola kobiety w starożytnym Egipcie. W1, U1, K1

11. Ubiór i biżuteria. W1, U1, K1

12. Diety i uczty. W1, U1, K1
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13. Taniec, muzyka i sport. W1, U1, K1

14. Największe osiągnięcia w kulturze i nauce starożytnego Egiptu. W1, U1, K1

15. Egiptomania. Wpływ cywilizacji egipskiej na kulturę współczesną. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, udział w badaniach

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny obecność, zdany egzamin

ćwiczenia zaliczenie obecność, aktywność, referat z prezentacją

Wymagania wstępne i dodatkowe
nie
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Introduction to Chinese Philosophy
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cd587a17f772

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Filozofia

Klasyfikacja ISCED
0223Filozofia i etyka

Kod USOS

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Acquainting students with the philosophical tradition of China

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 absolwent zna i rozumie terminologię i elementy
metodologii badań filozofii chińskiej i porównawczej SNB_K1_W03 egzamin ustny

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 zidentyfikować rolę filozofii w szerszym kontekście
cywilizacji chińskiej SNB_K1_U05 egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student docenia wartość filozofii chińskiej
w kontekście globalnym –– filozoficznym i kulturowym

SNB_K1_K03,
SNB_K1_K04,
SNB_K1_K09

egzamin ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 45

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 45

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. The Book of Changes (易經): Proto-Philosophical or Philosophical Intuitions? W1, U1, K1

2. Daoism (道家) I: The Daodejing (道德經) as a Comprehensive Metaphysical System W1, U1, K1

3. Daoism (道家) II: The Practical Dimension of dao in the Zhuangzi (莊子) W1, U1, K1

4. Confucianism (儒家) I: Emotional Development According to the Analects (論語) W1, U1, K1

5. Confucianism (儒家) II: Moral Psychology in the Mencius (孟子) W1, U1, K1

6. Confucianism (儒家) III: Beyond the Confucian Mainstream: the Xunzi (荀子) W1, U1, K1

7. Mohism (墨家): Is It All about Love? W1, U1, K1

8. Legalism (法家): New Foundations of Political Philosophy? W1, U1, K1

9. Chinese Ethics versus Care Ethics and Selected Bioethical Issues. W1, U1, K1

10. Chinese Philosophy and Language W1, U1, K1

11. Buddhism in Chinese Philosophy W1, U1, K1

12. Neo-Confucian Philosophy W1, U1, K1

13. Trajectories of Chinese Philosophy in the 20th and 21st Century: Xiong Shili (熊十力),
Li Zehou (李澤厚) W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny
Final oral exam (three questions regarding the covered material or
discussion of an issue in Chinese philosophy prepared by the student).
Course attendance qualifies for exam taking.
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Body Language in Practice
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cd587a1b8a68

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Kod USOS

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 60

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest uświadomienie jego uczestnikom znaczenia mowy ciała, a szerzej – niewerbalnej komunikacji,
w życiu codziennym.

C2 Celem kursu jest nauczenie studentów, jak poprawnie interpretować sygnały wysyłane przez innych, a także, jak
pracować nad sygnałami wysyłanymi przez nich samych.

C3 Celem kursu jest poprawa interpersonalnej i międzykulturowej komunikacji studentów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji



Sylabusy 91 / 226

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student zna elementy niewerbalnej komunikacji
i rozumie ich znaczenie w konkretnych sytuacjach. SNB_K1_W03 egzamin pisemny

W2 student zna znaki i sygnały, które mają to samo lub
różne znaczenie w różnych kulturach. SNB_K1_W06 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
dobrać znaki i sygnały odpowiednie dla danej kultury
i subkultury, tak aby zostać poprawnie zrozumianym,
a przy tym nie naruszyć obowiązujących zasad.

SNB_K1_U05 egzamin pisemny

U2 interpretować mowę ciała w zależności od sytuacji,
kontekstu. SNB_K1_U01 egzamin pisemny

U3 interpretować poprawnie werbalną informację
w kontekście niewerbalnego języka.

SNB_K1_U01,
SNB_K1_U09 egzamin pisemny

U4
zastosować zdobytą wiedzę, obserwując osoby, które
powinny być ekspertami mowy ciała (np. aktorów
w filmach).

SNB_K1_U01 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student jest świadomy różnic środowiskowych
i kulturowych, które mają wpływ na niewerbalną
komunikację.

SNB_K1_K09 egzamin pisemny

K2
student jest gotów, by zachowywać się zgodnie
z zasadami obowiązującymi w kulturze lub
subkulturze, w której się znajdzie.

SNB_K1_K09 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 60

przygotowanie prezentacji multimedialnej 20

przygotowanie do zajęć 40

przygotowanie do egzaminu 50

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Znaczenie mowy ciała. W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2

2. Twarz i mikroekspresje. W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2

3. Emocje (ukryte emocje). W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2

4. Kontakt wzrokowy. W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2

5. Reakcje źrenic. W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2

6. Ruch głowy. W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2

7. Uścisk dłoni. W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2

8. Gesty (dotyk). W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2

9. Postawa ciała i jego ruchy. W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2

10. Głos – ton i prędkość, sposób wyrazu. W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2

11. Zachowanie w przestrzeni. W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2

12. Naturalne i udawane zachowanie. W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2

13. Kultura a mowa ciała. W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2

14. Osobiste doświadczenie a mowa ciała. W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

inscenizacja, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia
przedmiotowe
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny

Egzamin pisemny (krótkie odpowiedzi na otwarte pytania) pod koniec
semestru zimowego w okresie wyznaczonym przez władze UJ. Student
zostanie dopuszczony do egzaminu, jeśli aktywnie uczestniczył w kursie
oraz zaprezentował studium przypadku, o którym mowa na początku
kursu. Studenci będą proszeni o przygotowanie pewnych materiałów
(głównie oglądanie filmów, ale czasami mogą zostać poproszeni i
napisanie krótkiej pracy lub przeczytanie artykułu) na każde zajęcia, które
będziemy omawiać. W związku z tym bardzo ważne jest, aby uczestnik
kursu: • posiadał odpowiednią znajomość j. angielskiego; • był obecny na
zajęciach; • był obecny na zajęciach. Od wszystkich studentów oczekuje
się, aby regularnie uczęszczali na zajęcia. Student może być nieobecny 2
razy w ciągu semestru obejmującego 15 spotkań. Jeśli (na skutek decyzji
władz UJ) spotkań będzie mniej niż 15, wtedy dopuszczalnych jest mniej
nieobecności, np. przy 14 spotkaniach, student może być nieobecny 1 raz.
Jeśli student będzie nieobecny więcej niż dopuszczalne 2 razy (przy 15
spotkaniach) z powodu poważnej choroby, powinie dostarczyć zwolnienie
lekarskie tak szybko, jak to możliwe, następnie zostanie poproszony albo
o zdanie odpowiedniego materiału, albo o napisanie pracy. Student będzie
miał na to 2 tygodnie. Uczestnicy kursu są uprzejmie proszeni o przybycie
na pierwsze spotkanie, ponieważ zostaną na nim omówione dokładne
warunki zaliczenia kursu. Realizowanie programu kursu rozpocznie się na
pierwszych zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość j. angielskiego na poziomie umożliwiającym udział w konwersacjach, dyskusjach w trakcie zajęć jest kluczowa,
ponieważ takie formy aktywności są podstawą kursu. Obecność w zajęciach jest wymagana.
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Mowa ciała
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cd587a1eed18

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Kod USOS

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest zaznajomienie jego uczestników z obszarami mowy ciała (mimiką, kontaktem wzrokowym,
ułożeniem i ruchem głowy, gestami, ułożeniem ciała) oraz szerszym kontekstem komunikacji niewerbalnej (np.
„organizacją przestrzeni”), jak i ze znakami i sygnałami, jakie możemy wysyłać przy pomocy ciała, co ma wpłynąć
na poprawę komunikacji interpersonalnej uczestników.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 student zna elementy komunikacji niewerbalnej, której
częścią jest mowa ciała.

SNB_K1_W03,
SNB_K1_W06 egzamin pisemny

W2 znaki i sygnały stosowane w komunikacji niewerbalnej. SNB_K1_W06 egzamin pisemny

W3
student rozumie przyczyny powstawania
nieporozumień w konkretnych sytuacjach komunikacji
interpersonalnej.

SNB_K1_W06 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 prawidłowo odczytywać wysyłane znaki i sygnały. SNB_K1_U01 egzamin pisemny

U2
wykorzystać zdobytą wiedzę w codziennych
sytuacjach, m.in. w celu poprawy własnej komunikacji
interpersonalnej.

SNB_K1_U01 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student jest świadomy różnic indywidualnych,
środowiskowych oraz kulturowych wpływających
na mowę niewerbalną.

SNB_K1_K03 egzamin pisemny

K2 postępowania zgodnie z odpowiednimi zasadami
właściwymi danemu środowisku, kulturze. SNB_K1_K09 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

przygotowanie do egzaminu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Komunikowanie werbalne a niewerbalne. W1, W2, W3, U1, K1

2. Różnorodność komunikacji niewerbalnej – świat znaków. W1, W2, U1, K1

3. Elementy mowy ciała. W1, U1, U2, K1

4. „Kobieca” i „męska” mowa ciała. W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

5. Ubiór i wygląd zewnętrzny. W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2
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6. Mowa ciała a praca. W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

7. Mowa ciała w kontaktach międzykulturowych. W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny
Pozytywna ocena uzyskana z końcowego egzaminu, przeprowadzonego
pod koniec semestru. Aby zaliczyć końcowy egzamin należy uzyskać co
najmniej 60% maksymalnej liczby punktów.
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Kultury prawne Europy, islamu i Dalekiego Wschodu
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cd587a22e5e2

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED

Kod USOS

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 60

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wykładu jest dostarczenie uczestnikom narzędzi pomocnych do zrozumienia, jak jest możliwa
porównawcza analiza prawa, w jaki sposób dochodzi do wyróżnienia głównych tradycji prawnych, co te tradycje
różnicuje na poziomie podstawowych założeń i cech, na czym polega specyfika i wyjątkowość zachodniego ujęcia
prawa i gdzie można lokować kulturowe i historyczne źródła zachodniego rozumienia prawa (blok pierwszy).
Słuchacze powinni też uchwycić, czym - jako style prawne - różnią się dwie duże tradycje zachodnie, czyli
tradycja prawa stanowionego (pisanego) i prawa sędziowskiego (precedensowego, common law). Następnie
zrozumieć, co decyduje o cechach poszczególnych stylów zachodnich - romańskiego, germańskiego, common
law, holenderskiego, szwajcarskiego i skandynawskiego. Wreszcie w kontekście prawa europejskiego prowadzone
będą rozważania o tym, czy i jak możliwe jest prawo europejskie, czy zagraża ono ukształtowanym historycznie
tradycjom narodowym, a być może je wręcz eliminuje, czy też obie jakości kulturowe i społeczne - prawa
narodowe i prawo europejskie - dają się pogodzić.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 jak jest możliwa porównawcza (metoda) analiza
prawa, SNB_K1_W03 egzamin pisemny / ustny

W2
w jaki sposób dochodzi do wyróżnienia głównych
tradycji prawnych, co te tradycje różnicuje
na poziomie podstawowych założeń i cech

SNB_K1_W03,
SNB_K1_W06 egzamin pisemny / ustny

W3
na czym polega specyfika i wyjątkowość zachodniego
ujęcia prawa i gdzie można lokować kulturowe
i historyczne źródła zachodniego rozumienia prawa

SNB_K1_W06 egzamin pisemny / ustny

W4

zna i rozumie, czym różnią się dwie duże tradycje
zachodnie, czyli tradycja prawa stanowionego
(pisanego) i prawa sędziowskiego (precedensowego,
common law). Rozumie następnie, co decyduje
o cechach poszczególnych stylów zachodnich -
romańskiego, germańskiego, common law,
holenderskiego, szwajcarskiego i skandynawskiego.
Wreszcie, już w kontekście prawa europejskiego, wie,
czym jest prawo europejskie i czy zagraża ono
ukształtowanym historycznie tradycjom narodowym,
a być może je wręcz eliminuje; wie, jak obie jakości
kulturowe i społeczne - prawa narodowe i prawo
europejskie - dają się pogodzić.

SNB_K1_W06 egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 zastosować metody badań porównawczych SNB_K1_U01,
SNB_K1_U03 egzamin pisemny / ustny

U2
samodzielnie identyfikować cechy wyróżniające
poszczególnych systemów prawnych i łączyć je
z innymi systemami (podsystemami) kulturowo-
społecznymi

SNB_K1_U03,
SNB_K1_U04,
SNB_K1_U05

egzamin pisemny / ustny

U3
potrafi wykorzystać podstawową i klasyczną literaturę
z zakresu metodologii oraz analizy i opisu kultur
prawnych

SNB_K1_U02,
SNB_K1_U03,
SNB_K1_U09

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
dostrzeżenie i docenienie zróżnicowania kulturowego
oraz związków poszczególnych elementów systemów
społeczno-kulturowych

SNB_K1_K03,
SNB_K1_K04 egzamin pisemny / ustny

K2
umiejętność samodzielnego (indywidualnego
i w zespole badawczym) prowadzenia badań zgodnie
z rygorami metod naukowych

SNB_K1_K02,
SNB_K1_K06 egzamin pisemny / ustny

K3 umiejętność zaprezentowania i przekazania innym
własnej wiedzy w sposób krytyczny

SNB_K1_K05,
SNB_K1_K06 egzamin pisemny / ustny

K4 umiejętność samodzielnego rozwijania własnej wiedzy SNB_K1_K07 egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
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Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 60

przygotowanie do zajęć 15

poznanie terminologii obcojęzycznej 2

analiza problemu 4

rozwiązywanie zadań problemowych 4

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
135

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wykład ma charakter prawnoporównawczy, ale jest dostosowany do specyfiki
studiów nieprawniczych, zwłaszcza kulturoznawczych, i nie zakłada posiadania
przez słuchacza znajomości prawa innej niż potoczna. Celem zajęć jest
przedstawienie cech charakterystycznych i "stylów" myślenia o prawie oraz
miejsca zajmowanego przez prawo w trzech dużych tradycjach kulturowych
(zachodnia, islamska i dalekowschodnia). Dojdzie do tego m.in. przez omówienie
założeń dotyczących pochodzenia prawa, możliwości jego tworzenia przez ludzi,
związku z innymi społecznymi systemami normatywnymi, rozumienia uprawnień i
obowiązków. Punktem odniesienia jest "własna" zachodnia tradycja prawna i jej
specyfika oraz wyjątkowość dostrzegana m.in. w klasycznej typologii Maxa
Webera.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

2.

Wykład został podzielony na dwa bloki (części). Pierwszy blok na służyć
uchwyceniu oraz zrozumieniu czynników, jakie decydują o cechach "stylu prawa".
Na tym tle będą prowadzone dalsze rozważania. Punktem odniesienia została
uczyniona zachodnia kultura prawna, z którą będą konfrontowane dwie inne
tradycje niezachodnie - islamska i dalekowschodnia. Kultura islamu jest
prezentowana, analogicznie jak zachodnia, jako legalna (legalistyczna), ale
zwrócona zostanie uwagi na odmienności tego legalizmu. Ilustracją
dalekowschodniego podejścia do prawa będzie Japonia, gdzie dodatkowo doszło,
w celu modernizacji państwa, do recepcji zachodniego prawa, początkowo
francuskiego, a następnie niemieckiego. Japonia stanowi więc jednocześnie
swoiste "laboratorium antropologiczne", bo w niezachodniej kulturze, dodatkowo
nielegalistycznej (a nawet antylegalistycznej), doszło do przeniesienia prawa
pochodzącego z innego kręgu kulturowego. Zadane zostanie też pytanie o
kulturowe i historyczne źródła zachodniej tradycji prawnej.

W2, W3, U2, K1, K2
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3.

Część wykładu poświęcona tradycjom Zachodu zmierzać będzie do
zaprezentowania głównych rodzin prawa: romańskiej, germańskiej oraz common
law. Uwaga zostanie także zwrócona na pewne szczególne przypadki -
holenderski, szwajcarski, skandynawski oraz problemy występujące w młodych,
pokomunistycznych demokracjach Europy Środkowo-Wschodniej, a także na
miejsce zajmowane przez polski system prawny. Wykład zakończą rozważania nad
wyłanianiem się prawa europejskiego, mechanizmami dokonywania zapożyczeń i
integracji oraz współczesnym przenikaniem się tradycji prawnych w Europie. W tej
części prowadzący zajęcia nawiąże do własnych prac z zakresu prawa
europejskiego, specjalizacji w tym obszarze prawa oraz "praktykowania" prawa, w
tym w roli sędziego ad hoc w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu
(2014-2016).

W4, U1, U2, U3, K1, K2,
K3, K4

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny / ustny
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Boginie w mitologiach świata
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNB00S.100.5cd55832873e0.19

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0200Programy i kwalifikacje związane ze sztuką i
przedmiotami humanistycznymi nieokreślone dalej

Kod USOS

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Kurs ma na celu przedstawienie żeńskich postaci mitycznych we właściwych dla siebie, odmiennych kontekstach
historycznych i kulturowych oraz uświadomienie różnorodności funkcji i atrybutów tych postaci.

C2
Rozwija krytyczne nastawienia wobec klasycznych interdyscyplinarnych koncepcji badawczych związanych
z postacią bogini, przede wszystkim zaś wobec łączenia żeńskich postaci mitycznych wyłącznie ze sferą płodności
i kompleksem symbolicznym ziemia-woda-księżyc.

C3 Celem kursu jest również zapoznanie studentów z klasycznymi i najnowszymi koncepcjami w badaniach nad
żeńską postacią mityczną.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student zna podstawową terminologię stosowaną
w interdyscyplinarnych badaniach
komparatystycznych nad mitem oraz jej zastosowania
w obrębie poszczególnych dyscyplin naukowych

SNB_K1_W03 egzamin ustny

W2

podstawowe metody analizy i interpretacji różnych
wytworów kultury związanych z mitologią właściwe dla
wybranych tradycji (wśród nich starożytnej Grecji, Azji
Południowej, Mezoameryki) oraz sposoby ich
wykorzystania w badaniach

SNB_K1_W06 egzamin ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
posiada podstawowe umiejętności wyszukiwania
w różnych źródłach, krytycznej oceny, analizowania
i wykorzystania informacji dotyczących zjawisk
kulturowych takich jak mit

SNB_K1_U01 prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 potrafi samodzielnie lub w ramach grupy realizować
wyznaczone zadania SNB_K1_K02 prezentacja

K2 ma świadomość roli dziedzictwa kulturowego
własnego państwa i innych tradycji kulturowych SNB_K1_K04 egzamin ustny,

prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

przygotowanie do egzaminu 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 40

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
140

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Wybrane przykłady żeńskich bóstw z mitologii ludów indoeuropejskich (Hindusi,
Irańczycy, Grecy, Celtowie, Skandynawowie, Słowianie). W1, W2, U1, K2

2. Boginie w mitologiach obu Ameryk. W2, U1, K2

3. Wybrane kobiece hipostazy w systemach filozoficzno-religijnych (gnostycka Sofia,
alchemiczna syrena etc.). W2, U1, K2

4.
Dzieje koncepcji matriarchatu, począwszy od Bachofena, poprzez Briffaulta i
Schmidta po krytykę tej koncepcji ze strony współczesnych antropologów i
historyków, a także klasyczne teorie na temat żeńskich postaci mitycznych:
rozwiązania Junga i Neumanna, Eliadego, Pettazzoniego, Gimbutas i in.

W1, W2, K2

5. Współczesne perspektywy badawcze podejmujących problem żeńskiej postaci
mitycznej: Douglas, Fluehr-Lobban, Gross, Bechtel, Gilmore i in. W1, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny Egzamin ustny (opanowanie przynajmniej 60% zagadnień). Warunkiem
dopuszczenia do egzaminu jest udział w zajęciach i zaliczenie ćwiczeń.

ćwiczenia prezentacja Zaliczenie ćwiczeń na podstawie wygłoszonego referatu oraz obecności.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.
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Synkretyzm religijny na przykładzie współczesnego Meksyku i Gwatemali
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNB00S.100.5cd55832a8f3d.19

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0221Religia i teologia

Kod USOS

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest zapoznanie studenta z podstawową terminologią związaną z interdyscyplinarnymi badaniami
nad procesami synkretycznymi w kulturze, w szczególności we współczesnych zjawiskach religijnych na obszarze
Meksyku i Gwatemali, a także licznymi przykładami tychże oraz ich historią.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
student zna podstawową terminologię stosowaną
w interdyscyplinarnych badaniach nad synkretyzmem
w Meksyku i Gwatemali oraz jej zastosowania
w obrębie poszczególnych dyscyplin naukowych

SNB_K1_W03 egzamin ustny

W2
podstawowe metody analizy i interpretacji różnych
wytworów kultury związanych z synkretyczną
religijnością w Meksyku i Gwatemali oraz sposoby ich
wykorzystania w badaniach

SNB_K1_W06 egzamin ustny

W3
student ma uporządkowaną wiedzę szczegółową
z zakresu obszarów kulturowych i językowych,
w szczególności: ich literatury, historii, systemów
religijnych i filozoficznych w Meksyku i Gwatemali

SNB_K1_W07 egzamin ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

posiada podstawowe umiejętności wyszukiwania
w różnych źródłach, krytycznej oceny, analizowania
i wykorzystania informacji dotyczących
synkretycznych zjawisk kulturowych w Meksyku
i Gwatemali

SNB_K1_U01 prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 ma świadomość roli dziedzictwa kulturowego
własnego państwa i innych tradycji kulturowych SNB_K1_K04 egzamin ustny,

prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

przygotowanie referatu 10

przygotowanie do egzaminu 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
140

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Wprowadzenie do historii Meksyku i Gwatemali. W1, W2, W3

2. Współczesna kosmowizja i rytuały Tzutujili z Gwatemali. W3, U1, K1

3. Współczesna kosmowizja i rytuały Mazateców z Oaxaca. W3, U1, K1

4. Współczesna kosmowizja i rytuały Nahua z centralnego Meksyku. W3, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny Egzamin ustny (opanowanie przynajmniej 60% zagadnień). Warunkiem
dopuszczenia do egzaminu jest udział w zajęciach i zaliczenie ćwiczeń.

ćwiczenia prezentacja Zaliczenie ćwiczeń na podstawie wygłoszonego referatu oraz obecności i
udziału w dyskusji.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.
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Wojna a kultura – Zachód, Rosja, Japonia
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cd587a2d5afc

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0200Programy i kwalifikacje związane ze sztuką i
przedmiotami humanistycznymi nieokreślone dalej

Kod USOS

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Zapoznanie studentów z kulturoznawczymi aspektami zjawiska wojny. Kurs ma na celu spojrzenie na wojnę jak
na zjawisko kulturowe i pokazanie, w jaki sposób wojny toczone przez społeczności z różnych kręgów kulturowych
– zachodniego, rosyjskiego oraz japońskiego - różnią się od siebie.

C2 Przekazanie wiedzy z zakresu socjologicznych, antropologicznych oraz wojskowo-strategicznych koncepcji,
szukających związków pomiędzy kulturą społeczeństw a toczonymi przez nie wojnami.

C3 Zapoznanie studentów ze specyficznymi cechami zachodniego, rosyjskiego oraz japońskiego sposobu
prowadzenia wojny oraz ich ewolucją.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

podstawową terminologię, teorie i metody badawcze
wykorzystywane w kulturowych studiach nad wojną,
a także ma świadomość kompleksowego charakteru
zjawiska wojny oraz specyfiki wielości sposobów
prowadzenia wojen i relacji łączących je z kulturą.

SNB_K1_W03 egzamin pisemny

W2
specyfikę sposobów prowadzenia wojen w trzech
omawianych kręgach kulturowych: zachodnim,
rosyjskim oraz japońskim.

SNB_K1_W06 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
analizować zagadnienia związane z genezą zjawiska
wojny, sposobami jej prowadzenia, a także relacji
łączących wojnę z kulturą .

SNB_K1_U05 egzamin pisemny

U2
rozpoznawać i interpretować charakterystyczne
sposoby prowadzenia wojen w trzech różnych kręgach
kulturowych: zachodnim, rosyjskim, japońskim.

SNB_K1_U05 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
rozumienia zróżnicowania i odmienności sposobów
myślenia i działania przedstawicieli innych kultur
w zakresie zróżnicowanych sposobów prowadzenia
wojny.

SNB_K1_K03,
SNB_K1_K04 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

W ramach wprowadzenia do problematyki studiów nad wojną (war studies)
omówione zostaną socjologiczne, antropologiczne oraz wojskowo-strategiczne
koncepcje, szukające związków pomiędzy kulturą społeczeństw a toczonymi przez
nie wojnami: (1) Kultura czy natura? Dyskusje wokół genezy wojny i przemocy; (2)
Czym jest wojna? Klasyczne i współczesne definicje wojny i konfliktu; (3) Wojna
jako zjawisko społeczno-kulturowe; (4) Kulturowy wymiar sposobów prowadzenia
wojen.

W1, U1

2. Zachodni sposób prowadzenia wojny: (1) geneza; (2) rewolucja militarna i
dominacja Zachodu. W2, U2, K1

3. Rosyjski sposób prowadzenia wojny: (1) geneza; (2) paradoksy westernizacji. W2, U2, K1

4. Japoński sposób prowadzenia wojny: (1) geneza; (2) modernizacja doby
postfeudalnej. W2, U2, K1

5. Współczesne sposoby prowadzenia wojen. Globalizacja a nowe wojny. W2, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

Warunkiem zaliczenia kursu jest 1) Obecność na zajęciach. Dopuszcza się
dwie nieobecności. Cztery i więcej nieobecności skutkuje niezaliczeniem
przedmiotu. 2) Egzamin w formie pisemnej, obejmujący treści
przekazywane podczas zajęć. Aby zaliczyć kurs należy w sumie uzyskać
60% poprawnych odpowiedzi z całości pytań egzaminacyjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Rytuał czy pigułka? Praktyki lecznicze w dawnych kulturach
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNB00S.100.5cd55832ed333.19

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0200Programy i kwalifikacje związane ze sztuką i
przedmiotami humanistycznymi nieokreślone dalej

Kod USOS

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
potrafi analizować, identyfikować przejawy i znaczenie
tradycyjnych form lecznictwa w wybranych kulturach
oraz ich przemian we współczesnym świecie

SNB_K1_W06 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 rozpoznać wybrane rodzaje zjawisk z zakresu kultury
medycznej SNB_K1_U05 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1 do zachowywania postawy szacunku i tolerancji wobec
innych tradycji kulturowych SNB_K1_K04 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Starożytna Mezopotamia, Egipt, Grecja, Rzym i Bizancjum

– sakralna medycyna Mezopotamii (wróżbici i zaklinacze duchów). Związki
medycyny z religią i magią. Egipskie papirusy medyczne, źródła ikonograficzne,
narzędzia. Pozycja lekarza w społeczeństwie. Koncepcja zdrowia i choroby.
Wyspecjalizowane dziedziny medycyny egipskiej. Rozwój chirurgii. Rytuał
balsamowania i znajomość anatomii. Profilaktyka i higiena, zabiegi, leki i
ziołolecznictwo.

– Hipokrates i szkoły medyczne w starożytnej Grecji. Znani greccy i rzymscy
lekarze i ich teorie lecznicze. Przywileje medyków. Medycyna naukowa i
lecznictwo przyświątynne, szpitale i sanatoria. Wykorzystanie magii medycznej w
profilaktyce i terapii. Tradycyjne i nowe metody lecznicze w Bizancjum.

W1, U1, K1

2.

Medycyna żydowska

- źródła do rekonstrukcji medycyny żydowskiej z późnej starożytności,

- zakres problemów medycznych rozpoznany przez rabinów,

- relacje między medycyną, magią i demonologią.

W1, U1, K1

3.

Starożytny Iran

– zagadnienia medyczne w dawnych tekstach zaratusztriańskich

– rozwój medycyny w Iranie do najazdu arabskiego

W1, U1, K1
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4.

Klasyczny świat arabsko-muzułmański

– główne nurty medyczne i quasi-medyczne i ich założenia (medycyna grecko-
muzułmańska, medycyna proroka, medycyna ludowa),

– leczenie w praktyce życia społecznego (edukacja medyczna, etyka zawodu,
kontrola lekarzy, status społeczny i majątkowy, diagnozowanie, stosowane leki,
szpitalnictwo, apteki; znachorstwo)

– pojęcie higieny (publicznej)

W1, U1, K1

5.

Indie

- ajurweda: klasyczna medycyna indyjska;

- źródła ajurwedy i jej kontekst kulturowy;

- podstawowe teksty (Ćarakasamhita i Suśrutasamhita);

- założenia systemu medycznego (dosz, dhatu, mala);

- podstawowa charakterystyka farmakopei, procedur diagnostycznych i
medycznych, instrumentarium;

- etyka zawodowa, pozycja społeczna lekarza

W1, U1, K1

6.

Tybet i Mongolia

– pojęcie zdrowia, zasady profilaktyki zdrowotnej obejmującej kompleks "umysł-
ciało-środowisko", koncepcja "drzewa medycyny" – podstawowego schematu
stosowanego w edukacji medycznej

– kodeks lekarski z VIII w., pozycja społeczna lekarza, lamy i szamana, procedury
diagnostyczne i typy terapii

W1, U1, K1

7.

Japonia i Korea

– medycyna tradycyjna, oparta na traktatach chińskich

– metody szamańskie i ludowe leczenia psychoz i zaburzeń psychologicznych

– kwestia podejścia do choroby i chorego

W1, U1, K1

8.

Meksyk: medycyna tradycyjna i współczesna

- taksonomia termiczna jako podstawa medycyny tradycyjnej w Meksyku

- choroby wywołane urokami

- współczesne problemy tradycyjnych lekarzy z Meksyku.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny obecność na zajęciach (dopuszcza się cztery nieobecności)
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Wymagania wstępne i dodatkowe
nie
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Esperanto – Language and Culture
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cd587a354d45

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
The course will discuss the Esperanto history from varied perspectives (philosophy/ideology, religion, politics...)
and present an introduction to the language itself (grammatical characteristics of the language and criticism of
some of its aspects).

C2
Students will acquire understanding about uniqueness of Esperanto both as a language project and as a center of
a cultural community (“a voluntary, non-ethnic, non-territorial speech community” – R. Wood, A voluntary, non-
ethnic, non-territorial speech community. In: Mackey, W. and Ornstein, J., eds.: Sociolinguistic Studies in
Language Contact. Mouton, The Hague, 1979).

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student has a systematic knowledge about Esperanto
language and its culture, in particular its history,
ideological and philosophical characteristics,
interactions with religious movements and politics.

SNB_K1_W01,
SNB_K1_W07,
SNB_K1_W08

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

W2
student is able to understand Esperanto as an elected
cultural identity in its historical and contemporary
aspects.

SNB_K1_W07
egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

W3
student acquires knowledge about polygenous origins
of Esperanto, its historical evolution and linguistic
features

SNB_K1_W05,
SNB_K1_W08

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
student is able to identify the main resources and
institutions for dissemination information about
Esperanto, teaching and organizing Esperanto affairs.

SNB_K1_U04,
SNB_K1_U05

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

U2 student is able to integrate one’s own native language
proficiency into Esperanto study.

SNB_K1_U08,
SNB_K1_U09

egzamin pisemny,
egzamin ustny

U3 student acquires and develop basic skills in Esperanto
through teaching and self-learning.

SNB_K1_U08,
SNB_K1_U09

egzamin pisemny,
egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student has an awareness concerning the need for,
and the value of language preservation, and
sensitivity of linguistic rights as a form of human
rights, especially in the context of globalization and
the problem of the future lingua franca (auxiliary or
bridge language).

SNB_K1_K03,
SNB_K1_K04,
SNB_K1_K08

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

K2 srudent participates in some aspects of the Esperanto
culture, chiefly through the internet. SNB_K1_K05 zaliczenie

K3 student develops an awareness and sensitivity to
functioning in a multicultural and multilingual setting. SNB_K1_K09

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania 30

wykonanie ćwiczeń 15

rozwiązywanie zadań 15

przygotowanie do egzaminu 30
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Planned languages and the ideas behind them. W1, W2, W3, U1, K1, K3

2. Some examples of planned languages. W1, W2, W3, U1, K1, K3

3. Zamenhof, Volapük and the beginnings of Esperanto. W1, W2, U1, K1

4. Further history of Esperanto. W1, W2, W3, U1, K1, K3

5. Esperanto in numbers. W1

6. Benefits of learning Esperanto. W2, U2, U3, K2

7. Esperanto and religion: Oomoto and Baha'i. W1, W2, U1, K1, K3

8. Aspects of the general Esperanto culture. W1, W2, W3, K3

9. Discussion about Esperanto goals. W2, U1, K1

10. Criticism of Esperanto. W2, W3

11. The future of Esperanto. W2, U1, K1, K3

12. Linguistic characteristics of Esperanto: sources of the vocabulary and grammar,
prefixes, suffixes, roots and endings, liberal word-order (accusative). W3, U2, U3, K2

13. Linguistic criticism of Esperanto. W3, U2, U3, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny, egzamin
ustny

Requirements for the successful completion of the course
are: 1. class attendance 80%, 2. completion of in-class and
home tasks

ćwiczenia zaliczenie
Requirements for the successful completion of the course
are: 1. class attendance 80%, 2. passing mark of the mixed-
form test examination.
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Widelec czy pałeczki? Tradycje kulinarne w kulturach świata
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNB00S.100.5cd558333cd37.19

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0200Programy i kwalifikacje związane ze sztuką i
przedmiotami humanistycznymi nieokreślone dalej

Kod USOS

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
podstawowe metody analizy i  interpretacji zjawisk
dotyczących społecznego wymiaru jedzenia w 
wybranych kręgach kulturowych

SNB_K1_W06 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
analizować i  interpretować zjawiska dotyczące
tradycji kulinarnych w  wybranych kręgach
kulturowych

SNB_K1_U05 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1 ma świadomość roli dziedzictwa kulinarnego
wybranych tradycji kulturowych SNB_K1_K03 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Kuchnia bogów – tradycje kulinarne w starożytnej Mezopotamii. Dieta
starożytnych Egipcjan źródła ikonograficzne, literackie i archeologiczne. W1, U1, K1

2. Pszenica, oliwa i wino – posiłki starożytnych Greków. Wykwintna kuchnia
starożytnych Rzymian. W1, U1, K1

3. Koszerność w judaizmie. Antropologiczne i rabiniczne próby ujęcia fenomenu.
Symbolika wybranych potraw żydowskich. W1, U1

4. Wszelkie jedzenie uznawane za czyste w NT. Posiłek jako element kultu
chrześcijańskiego. Mnisi a posiłek W1, U1, K1

5. Posiłek a post w myśli chrześcijańskiej. Wegetarianizm a chrześcijaństwo W1, U1, K1

6.
Klasyczny świat arabsko-muzułmański: żywność w prawie muzułmańskim, dania,
napoje, desery w środowisku elit i ubogich, przyprawy, używki.
Konserwowanie żywności.

W1, U1, K1

7. Adab al-ma’ida czyli kultura jedzenia. W1, U1, K1

8. Kuchnia dawnych Irańczyków. Potrawy obrzędowe zaratusztrian i irańskich
muzułmanów. W1, U1, K1

9. Co jadano w dawnych Indiach? Informacje o kuchni w źródłach literackich i sztuce. W1, U1, K1

10.
Czy wszyscy hindusi są wegetarianami? Wpływ tradycji religijnych na tradycje
kulinarne, przepisy/zalecenia dotyczące diety, czystość rytualna.
Dlaczego krowy są święte? Zakazane potrawy i produkty

W1, U1, K1

11.
Lepiej zapobiegać niż leczyć. Rola przypraw i diety w zachowaniu zdrowia i
leczeniu.
Ciągłość tradycji kulinarnych a nowe smaki na subkontynencie. Kuchnia Indii
współczesnych jako mieszanka tradycji rodzimych i obcych.

W1, U1, K1

12. Tradycyjna kuchnia chińska. W1, U1, K1
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13.


Pokarmy bogów i ludzi - tradycje kulinarne i tabu żywieniowe koczowników z
perspektywy długiego trwania (longue durée).
Sakralne uczty i symbolika używanych substancji z perspektywy splątanej historii
(histoire croisée, entangled history).

W1, U1, K1

14. Kuchnia tybetańska w popkulturze. Problemy współczesnych tybetańskich
wegetarian. W1, U1, K1

15. Tradycyjna kuchnia koreańska i japońska. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny zdany egzamin, obecność na zajęciach (dopuszcza się maksymalnie 4
nieobecności)

Wymagania wstępne i dodatkowe
nie
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Biblia w perspektywie porównawczej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cd587a3c9725

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0200Programy i kwalifikacje związane ze sztuką i
przedmiotami humanistycznymi nieokreślone dalej

Kod USOS

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 teksty Biblii Hebrajskiej oraz Nowego Testamentu SNB_K1_W03 esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1 dokonać analizy kulturowej wybranych tekstów SNB_K1_U05 esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 zrozumieć odmienność tradycji biblijnej SNB_K1_K03 esej
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Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 10

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
55

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wprowadzenie ogólne do zagadnień biblijnych W1

2. Podział tematyczny Biblii Hebrajskiej K1

3. Pięcioksiąg jak kod kulturowy K1

4. Protohistoria biblijna na tle literatury starożytnego Bliskiego Wschodu U1

5. Języki i gatunki biblijne U1

6. Tradycja prorocka W1

7. Literatura mądrościowa U1

8. Jak w Biblii posługiwano się dyskursem historiograficznym U1

9. Apokaliptyka Starego Testamentu jako brama do Nowego Przymierza U1

10. Nowy Testament - struktura i podział W1

11. Nowy gatunek literacki - euangelion U1

12. Paweł z Tarsu w swoich pismach K1

13. Apokalipsa - księga tajemnic U1

14. Polskie tłumaczenia Biblii K1

15. Biblia w sztuce europejskiej K1

16. Biblia kodem kulturowym cywilizacji europejskiej K1

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej
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Kultura celtycka
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cd587a412358

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0200Programy i kwalifikacje związane ze sztuką i
przedmiotami humanistycznymi nieokreślone dalej

Kod USOS

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest zapoznanie jego uczestników ze starożytną kulturą celtycką, a także z przejawami jej
elementów w świecie współczesnym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student posiada wiedzę dotyczącą kultury celtyckiej
w kontekście lingwistycznym, historycznym
i geograficznym.

SNB_K1_W03 egzamin pisemny
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W2
student posiada wiedzę dotyczącą ważniejszych
wytworów, osiągnięć celtyckiej kultury materialnej
i duchowej.

SNB_K1_W06 egzamin pisemny

W3 student posiada wiedzę dotyczącą funkcjonowania
społeczności celtyckich. SNB_K1_W06 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 wykorzystać zdobytą wiedzę do weryfikowania zjawisk
określanych jako „celtyckie”. SNB_K1_U01 egzamin pisemny

U2
rozpoznać przejawy żywotności tradycji celtyckiej
we współczesnych społeczeństwach, szczególnie
w tych, które uważają się za spadkobierców tej
tradycji.

SNB_K1_U05 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 rozpoznawania elementów właściwych kulturze
celtyckiej. SNB_K1_K03 egzamin pisemny

K2 student ma świadomość zasięgu i oddziaływania
kultury celtyckiej. SNB_K1_K04 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

przygotowanie do egzaminu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Źródła wiedzy o Celtach. W1, U1, K2

2. Zasięg „świata celtyckiego” i jego upadek. W1, U1, K2

3. Funkcjonowanie społeczności celtyckich. W2, W3, U1, U2, K1, K2

4. Elementy kultury celtyckiej. W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

5. Wpływy kultury celtyckiej na obszarach Polski. W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2
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6. Kultura celtycka we współczesnym świecie. W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny
Uzyskanie minimum 60% maksymalnej liczby punktów na egzaminie
pisemnym przeprowadzony w terminach określonych w regulacjach UJ pod
koniec semestru (I i II termin).
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Wybrane problemy nacjonalizmów i separatyzmów Azji Południowej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cd587a44a846

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Kod USOS

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
wplyw i adaptowanie europejskich koncepcji panstwa
narodowego w Azji oraz konsekwencje tych procesow
na tym terenie.

SNB_K1_W03,
SNB_K1_W06 egzamin ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
analizowac procesy historyczno spoleczne w Azji Pld
w kontekscie ich wplywu na tworzenie nacjonalizmow
i separatyzmow

SNB_K1_U01,
SNB_K1_U07,
SNB_K1_U09

egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1 samodzielnego oceniania tekstow akademickich
dotyczacych tematyki

SNB_K1_K02,
SNB_K1_K03,
SNB_K1_K04,
SNB_K1_K06

egzamin ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. tamilowie w Indiach 2. Sri Lanka - proba tworzenia tozsamosci narodowej 3.
Pakistan proba tworzenia tozsamosci narodowej 4. Bengalczycy- historia
tozsamosci 5. Baluczowie - aspiracje narodowo separatystyczne 6. Ruchy
separatystyczne w Bangladesh- lud Chakma 7 Regiony pogranicza Azji Pld - Kalat -
Nepal czesc I 8 Regiony pogranicza Azji Pld - Kalat - Nepal czesc II 9 Sind-
aspiracje narodowe 10. Dyskurs eurocentryczny czesc i 11 Dyskurs
eurocentryczny czesc II 12. Bangladesz -skuteczny separatyz 13. Podzial Indii
1947 14. Tozsamosci etniczne Azji w okresie kolonialnym 15. Rola panstw poza
Azja Pld w kreowaniu projektow separatystycznych

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny obecnosc na wykladach

Wymagania wstępne i dodatkowe
wskazana znajomość języka angielskiego
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Contemporary Issues of South Asian Politics
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cd587a47f3f7

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Kod USOS

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student will understand relations between historical
and social processes of development and creation of
identities in South Asia. presenting Selected political
issues will enable him / her to see these processes in
particular cases.

SNB_K1_W03 egzamin ustny

W2 competence to compare the issues as presented on
Asian examples with these of Europe SNB_K1_W06 egzamin ustny

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
competence to analyse texts regarding questions of
identity in South Asia on the basis of knowledge
gained.

SNB_K1_U03,
SNB_K1_U07 egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 competence to present own ideas and concepts on
subject of nation and identities in South Asia

SNB_K1_K03,
SNB_K1_K04,
SNB_K1_K06

egzamin ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. specific characteristic of Indian democracy 2.Indian Foreign Policy 3. Islam in
India 4. Naxalites leftist guerilla in India 5.Indian perspective of Kashmir issue
6.Kashmir in Pakistani Politics 7. Indo Polish relations in XX century -review 8.
Historical review of Indo Persian relations 9. Histocical review of relastioins
between India and China 10. Politicaol extremism in XX century Hinduism 11.
Eurocentric discourse in context of relations with South Asia part I 12. Eurocentric
discourse in context of relations with South Asia part II 13. Foreign Policy of
Pakistan 14. Pakistan Afghan policy 15. Political elites in creation the nation state
project in South Asia

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny lecture attendence
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Więcej światła! Fenomen światła w cywilizacji, kulturze i sztuce
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cd587a4b4e82

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Historia

Klasyfikacja ISCED
0200Programy i kwalifikacje związane ze sztuką i
przedmiotami humanistycznymi nieokreślone dalej

Kod USOS

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
ma uporządkowaną wiedzę, obejmującą terminologię
filozoficzną z zakresu cywilizacji zachodniej odnoszącą
się metafizyki światła

SNB_K1_W01 zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2
zna i rozumie, a także potrafi identyfikować wybrane
przejawy / inspiracje metafizyką światła w literaturze
i sztuce

SNB_K1_W06 zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W3
rozumie wiele z zagadnień dotyczących
współczesnych zjawisk odnoszących się do: light
pollution, współczesnej kosmologii oraz socjologii
światła

SNB_K1_W06
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja
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W4

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać
i selekcjonować informacje oraz samodzielnie
formułować sądy krytyczne o charakterze
estetycznym i filozoficznym odnoszące się
do wybranych przykładów sztuki europejskiej

SNB_K1_W03,
SNB_K1_W06 prezentacja

W5 umie samodzielnie zdobywać i poszerzać wiedzę SNB_K1_W03,
SNB_K1_W06 prezentacja

W6
rozpoznaje i krytycznie analizuje elementy dziedzictwa
kulturowego i systemów symbolicznych wybranych
kultur, potrafi ustalić znaczenia tych wytworów oraz
ich miejsce w procesie historyczno-kulturowym

SNB_K1_W03,
SNB_K1_W06

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 potrafi samodzielnie organizować i realizować
wyznaczone zadania

SNB_K1_U01,
SNB_K1_U05,
SNB_K1_U07

zaliczenie pisemne,
prezentacja

U2 ma świadomość roli dziedzictwa filozoficznego
i artystycznego w wybranych tradycjach kulturowych

SNB_K1_U01,
SNB_K1_U05,
SNB_K1_U07

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 potrafi docenić dorobek kultury obcej oraz własnej SNB_K1_K04 zaliczenie pisemne

K2 posiada kompetencje do pracy w środowisku
międzykulturowym

SNB_K1_K07,
SNB_K1_K09

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przeprowadzenie badań literaturowych 5

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do egzaminu 5

przygotowanie do zajęć 7

analiza źródeł historycznych 5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 6

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Kultura światła – podstawowe symboliczne znaczenia światła w kulturze
europejskiej – wykład wprowadzający; W1, W2, K1, K2

2. Problem Light Pollution – zanieczyszczenie światłem. W1, W2, W4, U1, U2, K1,
K2

3. Metafizyka światła w starożytności i jej artystyczne przejawy W1, W4, W5, U1, U2

4. Metafizyka światła średniowiecza i jej artystyczne przejawy W1, W4, W5, W6, U1, U2

5. Współczesna żydowska sztuka światła W2, W3

6. Poetyckie i filmowe metafory światła W2, W4, U1, U2, K1, K2

7. Święta świateł w kulturach świata W4, W6, U1, K1, K2

8. Big Bang i emanacja w ujęciu kulturowy W1, W3, U1

9. Socjologia i psychologia światła W1, W3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę,
prezentacja

obecność na zajęciach, aktywny udział,
prezentacja grupowa
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Historia buddyzmu I (wczesne szkoły buddyjskie)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cd58799ccbd6

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0221Religia i teologia

Kod USOS

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 15

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z tematyką rozwoju wczesnego buddyzmu (określanego też jako buddyzm szkół lub
buddyzm przedmahajanistyczny).

C2
Przekazanie wiedzy z zakresu przyczyn wykształcenia się we wczesnym buddyzmie różnych tradycji (szkół),
ewolucji korpusu kanonicznych tekstów, specyficznych cechy buddyzmu abhidharmicznego oraz wybranych
kontrowersji doktrynalnych we wczesnym buddyzmie.

C3 Uświadomienie słuchaczom roli wczesnego buddyzmu, jako istotnego czynnika, który przygotował grunt dla
powstania mahajany.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
wiedza o specyfice studiów buddyjskich, które łączą
w sobie elementy z wielu dyscyplin, jak historia,
archeologia, filozofia, kognitywistyka, religioznawstwo,
historia sztuki, lingwistyka, czy socjologia

SNB_K1_W02 egzamin ustny,
zaliczenie

W2

ogólna wiedza o kulturach buddyjskich na przestrzeni
dziejów. Uporządkowana wiedza dotycząca historii
wczesnych szkół buddyjskich i umiejętność ich
klasyfikowania według różnych kryteriów. Rozumienie
logiki wewnętrznych podziałów wczesnobuddyjskich
i umiejętność krytycznego ustosunkowania się do nich.
Głębsze zrozumienie kontekstu rozwoju późniejszego
mahajanistycznego buddyzmu

SNB_K1_W05,
SNB_K1_W08

egzamin ustny,
zaliczenie

W3 znajomość specyfiki filozofii buddyjskiej SNB_K1_W01 egzamin ustny,
zaliczenie

W4 wiedza o kulturze buddyjskiej w jej wielu wymiarach
i powiązaniach

SNB_K1_W05,
SNB_K1_W07

egzamin ustny,
zaliczenie

W5 znajomość i rozumienie kanonicznych tekstów
buddyjskich SNB_K1_W09 egzamin ustny,

zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
rozwinięcie zdolności krytycznego analizowania
tekstów źródłowych oraz opracowań, a także
syntetycznego, klarownego przedstawiania tych analiz
w formie ustnej i pisemnej

SNB_K1_U02,
SNB_K1_U04,
SNB_K1_U06,
SNB_K1_U07

egzamin ustny,
zaliczenie

U2 umiejętność rozpoznania buddyjskiej tradycji
piśmienniczej abhidharmy i jej kontekstualna analiza SNB_K1_U04 egzamin ustny,

zaliczenie

U3
wrażliwość na wzajemne wpływy pomiędzy różnymi
tradycjami buddyjskimi; umiejętność analizy
porównawczej

SNB_K1_U04,
SNB_K1_U05

egzamin ustny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 rozumienie potrzeby poszerzania wiedzy
i umiejętności SNB_K1_K07 egzamin ustny,

zaliczenie

K2
zdolność do stawiania pytań i hipotez, dyskutowania
i dowodzenia tez argumentami w trakcie interakcji
w grupie

SNB_K1_K01,
SNB_K1_K06

egzamin ustny,
zaliczenie

K3 świadomość własnego dziedzictwa kulturowego
i wrażliwość na dziedzictwo kultur buddyjskich

SNB_K1_K03,
SNB_K1_K04

egzamin ustny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 15

przygotowanie do ćwiczeń 30
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przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do zajęć 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

HISTORIA WCZESNEGO BUDDYZMU
* Tak zwane „sobory” wczesnobuddyjskie i związane z nimi kontrowersje
* Osiemnaście szkół i wzajemne związki między nimi
* Późniejsza historia i obszary oddziaływania wczesnych szkół buddyjskich
* Mechanizm podziałów we wczesnym buddyzmie

W1, W2, W4, U2, U3, K1,
K2, K3

2.

KANON PISM WCZESNEGO BUDDYZMU
* Podział kanonu: trzy działy (albo „kosze”: sūtra, vinaya, abhidharma),
komentarze (aṭṭhakathā) i subkomentarze (ṭīkā) do powyższych; podręczniki
oparte na, i odnoszące się do trzech działów; alternatywne podziały kanonu
* Chronologiczna stratyfikacja kanonu: elementy wcześniejsze (występujące w
kanonach różnych szkół, a zatem powstałe przed ich rozejściem się) i elementy
późniejsze (związane wyłącznie z kanonem danej szkoły)
* Tworzenie i powiększanie kanonu pism jako proces integralnie związany z
rozwojem szkół buddyjskich

W2, W5, U1, U2, K1, K2,
K3

3.

NAUKA WCZESNYCH SZKÓŁ BUDDYJSKICH
* Nauka podzielana przez wczesne szkoły buddyjskie
* Sensy terminu dharma, metody klasyfikowania dharm; podobieństwa i różnice
między szkołami
* Podstawowe spory pomiędzy szkołami:
- Status Buddy (buddów): czy ich charakterystyki (na przykład cielesność) są
transcendentne (pozaświatowe), czy też „z tego świata”
- Status arhanta (wyzwolonego): czy jego osiągnięcie jest trwałe, czy też możliwy
jest regres; charakterystyki arhanta w porównaniu z charakterystykami buddy
- Dharmy uwarunkowane rozłączne z umysłem
- Dharmy nieuwarunkowane
- Czy dharmy umysłowe mogą być tylko dobre, bądź złe, czy też istnieją dharmy
neutralne moralnie
- Czy słowa Buddy, przekazane w sutrach, należy rozumieć dosłownie, czy też
wymagają one interpretacji i „przekładu” na język bardziej precyzyjny

W2, W3, W5, U3, K1, K2,
K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny
Egzamin ustny; wystarczająca aktywność i zaliczenie kolokwiów z
materiału omawianego na ćwiczeniach; warunkiem zaliczenia kursu jest
80% frekwencja.

ćwiczenia zaliczenie Kolokwia z omawianego na ćwiczeniach materiału, frekwencja co najmniej
80 %, aktywność.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Bierna znajomość języka angielskiego, podstawowa wiedza o buddyzmie
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Buddyzm w świetle kanonu palijskiego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cd5879a08658

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0221Religia i teologia

Kod USOS

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z fundamentami doktryny buddyjskiej tak, jak prezentowane są one w kanonie palijskim.

C2 Zapoznanie uczestników z z tekstami źródłowymi w tłumaczeniach na język angielski i polski.

C3 Przekazanie wiedzy z zakresu buddyjskiej krytyki poglądów niebuddyjskich.

C4
Zapoznanie studentów z fundamentalnymi dla buddyzmu kategoriami i pojęciami, takimi jak: cztery szlachetne
prawdy, ośmioraka ścieżka, trzy charakterystyki, pięć skandh, współzależne powstawanie, trzydzieści siedem
skrzydeł oświecenia.

C5 Uświadomienie słuchaczom problematyki dotyczącej dźhan.

C6 Zapoznanie studentów z opisami nirwany w kanonie palijskim.

C7 Uświadomienie słuchaczom sytuacji kobiet w kanonie palijskim.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 ogólna wiedza o kulturach buddyjskich na przestrzeni
dziejów.

SNB_K1_W07,
SNB_K1_W08

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W2 znajomość specyfiki filozofii buddyjskiej.
SNB_K1_W01,
SNB_K1_W02,
SNB_K1_W04

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W3 wiedza o kulturze buddyjskiej w jej wielu wymiarach
i powiązaniach. SNB_K1_W07 zaliczenie na ocenę,

zaliczenie

W4 znajomość i rozumienie kanonicznych tekstów
buddyjskich.

SNB_K1_W09,
SNB_K1_W10

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
zdolność do stawiania pytań i hipotez, dyskutowania
i dowodzenia tez argumentami w trakcie interakcji
w grupie.

SNB_K1_U02,
SNB_K1_U04,
SNB_K1_U06,
SNB_K1_U07

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

Przygotowanie do sprawdzianów 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Buddyjska krytyka poglądów niebuddyjskich W1, W3

2. Cztery prawdy W2, W4

3. Ośmioraka ścieżka W2, W4

4. Trzy charakterystyki W2, W4
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5. Pięć skandh W2, W4

6. Współzależne powstawanie W2, W4

7. Problematyka dźhan W2, W4

8. 37 czynników oświecenia W2, W4

9. Opisy nirwany w kanonie palijskim W2, W4, U1

10. Kobiety w kanonie palijskim W1, W2, W3, W4, U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia
przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę
Ocena końcowa w oparciu o ocenianie ciągłe i wyniki dwóch kolokwiów;
warunki: frekwencja 80%, zadowalająca aktywność podczas zajęć,
pozytywne zaliczenie dwóch kolokwiów.

ćwiczenia zaliczenie
Ocena końcowa w oparciu o ocenianie ciągłe i wyniki dwóch kolokwiów;
warunki: frekwencja 80%, zadowalająca aktywność podczas zajęć,
pozytywne zaliczenie dwóch kolokwiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
bierna znajomość języka angielskiego
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Cywilizacja subkontynentu indyjskiego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cd5879a3586c

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0220Przedmioty humanistyczne (z wyłączeniem
języków) nie określone dalej

Kod USOS

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Student zapozna się z najważniejszymi zjawiskami kulturowymi na subkontynencie (w ujęciu chronologicznym).

C2
Student pozna podstawowe tradycje rodzime i ich wartości, przemiany związane z kontaktem z tradycjami spoza
subkontynentu, co pomoże mu w zrozumieniu współczesnych wydarzeń i wzorców kulturowych mieszkańców Azji
Pd.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 terminologię, teorie i metody badawcze z zakresu
nauk humanistycznych [SNB1A_W03] SNB_K1_W03 egzamin pisemny, kazus,

esej, prezentacja

W2
najważniejsze buddyjskie kultury Wschodu wybranych
epok oraz procesy akulturacyjne buddyzmu w innych
kręgach kulturowych [SNB1A_W05]

SNB_K1_W05 egzamin pisemny,
prezentacja

W3 podstawowe metody analizy i interpretacji różnych
wytworów kultury (język, sztuka, religia) [SNBA_W06] SNB_K1_W06 egzamin pisemny, kazus,

esej, prezentacja

W4 kluczowe przemiany kulturowe w buddyjskich krajach
Azji [SNB1A_W08] SNB_K1_W08 egzamin pisemny,

prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
samodzielnie zdobywać wiedzę i analizować teksty
naukowe z zakresu badań nad buddyzmem
[SNB1A_U02]

SNB_K1_U02 kazus, esej, prezentacja

U2

rozpoznawać różne rodzaje wytworów kultury
buddyjskiej oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę
i interpretację zgodnie z dyrektywami teoretyczno-
metodologicznymi perspektyw badawczych
właściwych dziedzinom wykorzystywanym
w badaniach nad buddyzmem (filozofia,
religioznawstwo, kulturoznawstwo itd.) [SNB1A_U04]

SNB_K1_U04 kazus, esej, prezentacja

U3 prezentować efekty swoich analiz w formie
wystąpienia ustnego [SNB1A_U07] SNB_K1_U07 kazus, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 współdziałania i pracy w grupie oraz do przyjmowania
w niej różnych ról [SNB1A_K01] SNB_K1_K01 kazus, prezentacja

K2 samodzielnego organizowania i realizowania
wyznaczonych zadań [SNB1A_K02] SNB_K1_K02 kazus, esej, prezentacja

K3 docenienia roli dziedzictwa kulturowego różnych
tradycji [SNB1A_K03] SNB_K1_K03 kazus, esej, prezentacja

K4 zachowywania postawy szacunku i tolerancji wobec
innych tradycji kulturowych [SNB1A_K04] SNB_K1_K04 kazus, esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do ćwiczeń 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wprowadzenie do cywilizacji Indii: wstępne informacje W1, W3

2. Najstarszy okres w rozwoju cywilizacji - okres prehistoryczny, miasta Doliny
Indusu-Saraswati W1, W3, U3, K2, K3, K4

3. Arjowie i Wedy W1, W3, U3, K1, K2, K3,
K4

4. Starożytne państwa na przykładzie imperium Maurjów W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3, K4

5. Religie Indii: hinduizm, buddyzm, dźinizm, chrześcijaństwo, islam, sikhizm W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3, K4

6. Hinduizm świątynny z uwzględnieniem literatury epickiej, rozwoju mitologii W1, W3, W4, U3, K1, K2,
K3, K4

7.
Europejczycy w Indiach
- brytyjskie dążenia do dominacji
- imperium brytyjskie

W1, W3, W4, U3, K1, K2,
K3, K4

8.
Na drodze ku niepodległości
- renesans indyjski
- walka o samodzielne państwo
- rok 1947, powstanie Indii i Pakistanu

W1, W3, W4, U3, K1, K2,
K3, K4

9. Problemy Indii współczesnych W1, W3, U3, K1, K2, K3,
K4

10. Pozycja i rola kobiety od starożytności do współczesności W1, W3, U3, K1, K2, K3,
K4

11. Główne tradycje sceniczne: teatr, taniec, muzyka, kino. W1, W3, U3, K1, K2, K3,
K4

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny forma egzaminu: egzamin pisemy (pytania testowe + otwarte);
uzyskanie 60% punktów z egzaminu

ćwiczenia kazus, esej, prezentacja obecność na ćwiczeniach - min. 12 spotkań, zaliczenie
poszczególnych zadań
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Tradycyjna kultura tybetańska
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cd5879a662b5

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0220Przedmioty humanistyczne (z wyłączeniem
języków) nie określone dalej

Kod USOS

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 - przekazanie wiedzy z zakresu tradycyjnych wierzeń, obyczajowości i obrzędowości, w tym tybetańskiej kultury
symbolicznej;

C2 - wykształcenie umiejętności dostrzegania i odczytywania głównych kodów tybetańskiej kultury, analizowania
i interpretacji wytworów kultury właściwych dla tradycji tybetańskiej;

C3 - uświadomienie studentom procesów hybrydyzacji kulturowej oraz przemian kulturowych i społecznych
zachodzących na Wyżynie Tybetańskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 - podstawowe metody analizy i interpretacji różnych
wytworów kultury właściwych dla tradycji tybetańskiej; SNB_K1_W06 egzamin pisemny

W2 - różne wymiary tradycyjnej kultury tybetańskiej i jej
związki z różnymi sferami życia społecznego; SNB_K1_W07 egzamin pisemny

W3 - kluczowe przemiany kulturowe na Wyżynie
Tybetańskiej i regionach ościennych. SNB_K1_W08 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

- rozpoznawać różne rodzaje wytworów kultury
tybetańskiej oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę
i interpretację zgodnie z dyrektywami teoretyczno-
metodologicznymi perspektyw badawczych
właściwych dziedzinom wykorzystywanym
w badaniach nad buddyzmem (filozofia,
religioznawstwo, kulturoznawstwo itd.).

SNB_K1_U04 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 - docenienia roli dziedzictwa kulturowego tradycji
tybetańskiej. SNB_K1_K03 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

przygotowanie do egzaminu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. „Tybet” w ujęciu geograficznym, historycznym i kulturowym. Metodologia badań
tybetologicznych. W1, W2, K1

2. Mitologem tęczy. Tybetańska koncepcja żywiołów. U1

3. Podstawowe idee i pojęcia charakterystyczne dla kultury tybetańskiej. W2, U1

4. Mity kosmo- i antropogoniczne. Pierwsze dynastie. W2, W3

5. Nomadyzm i sedentaryzacja. Struktury społeczne (klany, typy małżeństw). W2
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6. Specyfika wierzeń i kultów lokalnych. W1, U1, K1

7. Astrologia, wyrocznie i systemy dywinacyjne. U1, K1

8. Bon i początki buddyzmu w Tybecie. W2, U1, K1

9. Buddyzm – aspekt polityczny i religijny. W3, K1

10. Rytuały i obrzędy związane z cyklami życia indywidualnego i zbiorowego. W2

11. Obrzędy pogrzebowe; "Tybetańska księga umarłych". W2

12. Toposy oratury i literatury. U1, K1

13. Sztuki plastyczne: dawne kanony i współczesne poszukiwania tożsamości
kulturowej. K1

14. Kultura muzyczna Tybetu. Sztuki performatywne. W2, W3

15. Współczesna kultura i popkultura tybetańska. W3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Aby zaliczyć kurs, należy uzyskać 60% poprawnych odpowiedzi z całości
zadań egzaminacyjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagana jest obecność na zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieobecności.
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Introduction to Buddhism
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cd5879dbf3c6

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0221Religia i teologia

Kod USOS

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
The goal of the course is to give an introduction to the Buddhist tradition in the form of a general overview
spanning the whole duration of its history, and, as such, is intended for an audience without prior knowledge
about the subject.

C2 Student knows cultural background(s) for the appearance and subsequent spread of Buddhism.

C3 Student knows philosophical aspects of Buddhism (including ethics).

C4 Student knows social aspects of Buddhism: lay and monastic communities, mutual interactions.

C5 Student knows history of Buddhism: internal divisions and controversies, expansion and transformation.

C6 Student knows “popular” Buddhism: Buddhist motifs in popular culture, art, etc.

C7 Student knows contemporary faces of Buddhism.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

knowledge about the specificity of Buddhist studies
which incorporate elements from varied disciplines
like history, archaeology, philosophy, cognitive
studies, religious studies, art history, linguistics,
sociology, etc.

SNB_K1_W02,
SNB_K1_W03,
SNB_K1_W04

egzamin ustny

W2 general knowledge about the Buddhist cultures
throughout history.

SNB_K1_W05,
SNB_K1_W06,
SNB_K1_W07,
SNB_K1_W08

egzamin ustny

W3 knowledge about the specificity of Buddhist
philosophy. SNB_K1_W02 egzamin ustny

W4 knowledge about the Buddhist culture in its many
dimensions and interconnections.

SNB_K1_W05,
SNB_K1_W07,
SNB_K1_W08

egzamin ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 ability to identify Buddhist or Buddhist-inspired
elements of material culture and contextual analysis. SNB_K1_U04 egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
sensitivity to the mutual influences between Buddhist
and Western cultures, and ability of comparative
analysis. Awareness of one’s own cultural legacy and
sensitivity to the legacy of Buddhist cultures.

SNB_K1_K03,
SNB_K1_K04,
SNB_K1_K06

egzamin ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do egzaminu 60

przygotowanie referatu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Introductory remarks, an overview of the material. W1

2. Indian context for the emergence of Buddha’s teachings. W2, W4

3. Fundamental Buddhist world-view, main categories describing the goal and the
path. W3, U1, K1

4. Buddhist monastic world, monastic code of conduct - the Vinaya, problematic
status of women within the Sangha. W2, W3, W4, K1

5. Buddhist “councils”, proliferation of Early Buddhist schools. W3, W4

6. Emergence of Abhidharma, its characteristics, the rationale behind the process. W2, W3

7. Mahayana turn in Buddhism, theories about its genesis, main characteristics of
Mahayana. W2, W3, W4, K1

8. Philosophical trends in Mahayana: Madhyamaka and Yogacara schools. W2, W3, K1

9. Other notable Mahayana traditions: Tiantai, Huayan, Chan (Zen), Pure Land. W2, W3, K1

10. Notable contemporary Buddhist movements. W1, W2, W3, W4, U1, K1

11. Notes on Buddhist ethics. W3, W4, K1

12. Buddhism in visual arts and popular culture; elements of Buddhist iconography
and art. W2, W4, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin ustny
Requirements for the successful completion of the course are: 1. class
attendance (80%), 2. completion of homeworks, 3. passing mark of the
oral examination.
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Upadek buddyzmu w Indiach
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cd5879ec6cd3

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0221Religia i teologia

Kod USOS

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest zebranie i przeanalizowanie przyczyn upadku religii buddyjskiej w kraju jej narodzin – Indiach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
studenci znają i rozumieją specyfikę schyłkowego
okresu rozwoju buddyzmu oraz wkład różnych dziedzin
nauki zaangażowanych w jego opis.

SNB_K1_W02 egzamin ustny
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W2
studenci znają i rozumieją sposoby współdziałania
badań tekstualnych oraz archeologii mające na celu
ustalenie przyczyny upadku buddyzmu w Indiach.

SNB_K1_W04 egzamin ustny

W3
studenci znają i rozumieją buddyjską kulturę Indii oraz
jej społeczno-ekonomiczne uwarunkowania w okresie
od XI do XIII w.

SNB_K1_W05 egzamin ustny

W4

studenci znają i rozumieją kompleksowe (polityczne,
ekonomiczne i filozoficzno-religijne) charakterystyki
oraz uwarunkowania indyjskiej kultury buddyjskiej
XI–XIII w. i jej związki z życiem społecznym Indii tego
okresu.

SNB_K1_W07,
SNB_K1_W08 egzamin ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

studenci potrafią posługiwać się podstawowymi
umiejętnościami badawczymi pozwalającymi
na formułowanie i analizę problemów badawczych
dotyczących wyszczególnienia czynników
konstytuujących upadek buddyzmu w Indiach.

SNB_K1_U01 egzamin ustny

U2
studenci potrafią samodzielnie zdobywać wiedzę
i analizować teksty naukowe z zakresu badań nad
buddyzmem.

SNB_K1_U02 egzamin ustny

U3

studenci potrafią rozpoznawać różne rodzaje
wytworów buddyjskiej kultury Indii oraz przeprowadzić
krytyczną analizę i interpretację czynników mających
wpływ na upadek buddyzmu w Indiach, zgodnie
z dyrektywami teoretyczno-metodologicznymi
perspektyw badawczych właściwych dziedzinom
wykorzystywanym w badaniach nad buddyzmem
(filozofia, religioznawstwo, kulturoznawstwo itd.).

SNB_K1_U04 egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 studenci są gotowi do samodzielnego organizowania
i realizowania wyznaczonych zadań. SNB_K1_K02 egzamin ustny

K2
studenci są gotowi do docenienia buddyjskiej kultury
Indii, a pośrednio – kultury indyjskiej omawianego
okresu.

SNB_K1_K03 egzamin ustny

K3
studenci są gotowi do myślenia i działania w sposób
kreatywny w celu stworzenia alternatywnego
scenariusza dla rozwoju indyjskiego buddyzmu.

SNB_K1_K06 egzamin ustny

K4 studenci są gotowi do samodzielnego uzupełniania
i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności. SNB_K1_K07 egzamin ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do zajęć 30
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wielkie instytucje klasztorne i ich wpływ na relacje pomiędzy sanghą mnisią i
świecką. W1, W3, U1, U2, K2

2. Ekonomiczna baza buddyjskiego monastycyzmu – patronat i stosunki feudalne. W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K2

3. Relacje z dźinizmem i hinduizmem – inspiracje i rywalizacje. W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K2

4. Wieloaspektowy wpływ pływ najazdów muzułmańskich od XI do XIII w. W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K2

5. Buddyjskie dziedzictwo materialne i niematerialne od XIII do XVIII w. W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K2

6. Czy mogło być inaczej? Próba stworzenia historii alternatywnej. U1, U2, U3, K1, K2, K3,
K4

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin ustny Do zaliczenia kursu niezbędna jest obecność na zajęciach z możliwością
jednej nieobecności nieusprawiedliwionej.
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Medytacja buddyjska z perspektywy studiów nad mistycyzmem
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cd587a069f60

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0221Religia i teologia

Kod USOS

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 60

Liczba
punktów ECTS
5.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zjawiskiem, z którym często spotykają się osoby zainteresowane buddyjską medytacją, jest prezentacja tejże
w formie uniwersalnej, wykraczającej poza buddyzm i możliwej do połączenia z każdą inną religią lub
światopoglądem świeckim. W dobie globalizacji i przemian zachodzących w ramach buddyjskiego modernizmu
zjawisko to jest silniejsze niż kiedykolwiek wcześniej w historii buddyzmu. Odwiedzając ośrodek medytacji
buddyjskiej w krajach zachodnich, można spotkać liczną część praktykujących, którzy swoją praktykę interpretują
w terminach przykładowo chrześcijańskich lub tych zaczerpniętych z różnych dziedzin psychologii, względnie
z New Age. Podróżując po buddyjskich krajach azjatyckich, można odwiedzić klasztory, w których organizowane
są wykłady, kursy lub dłuższe warsztaty medytacji w formie odosobnień, podczas których można usłyszeć, iż
medytacja buddyjska nie jest związana z żadną religią i z powodzeniem może być praktykowana przez
chrześcijan, muzułmanów, bowiem szczegółowy kontekst doktrynalny nie jest istotny. Zjawisko to jest typowe dla
szkół i nurtów buddyjskich powstałych współcześnie, zarówno na Zachodzie jak i w Azji. Niektóre szkoły medytacji
uczyniły z tego swoją główną cechę charakterystyczną. Naświetlone zjawisko staje się problematyczne, jeśli
wzięty pod uwagę zostanie fakt tradycyjnych, silnych związków medytacji buddyjskiej z filozofią lub doktryną
buddyzmu. Ta druga wykazuje złożoność tak silną i jest zjawiskiem w historii religii tak specyficznym, że uznanie
jej za nieważną w procesie nauki buddyjskiej medytacji skłania do krytycznej refleksji. W istocie refleksja nad
uniwersalnymi i/lub kontesktualnymi aspektami medytacji i doświadczeń religijnych nie jest nowa. Trwa ona
nieprzerwanie od ponad stu lat w ramach dyscypliny naukowej zwanej czasem studiami nad mistycyzmem (study
of mysticism). Badacze reprezentujący tę dyscyplinę od przełomu wieku XIX i XX toczą debatę, której celem jest
albo opisanie „uniwersalnego rdzenia” (universal core) wszystkich doświadczeń mistycznych, albo uzasadnienie
nieredukowalność różnych doświadczeń do żadnego z uniwersalnych modeli, względnie wytyczenie drogi środka
pomiędzy obydwoma stanowiskami. W ramach kursu zostaną zaprezentowane uczestnikom i uczestniczkom
metody badawcze wypracowane w ramach studiów nad mistycyzmem. Umożliwią one krytyczny namysł nad
uniwersalnymi tendencjami we współczesnym podejściu do medytacji buddyjskiej oraz opanowanie sposobów ich
adaptacji do badań nad wybranymi formami medytacji. Kurs podzielony jest na dwie główne części. W pierwszej
części omówione zostaną stanowiska uniwersalizmu (zwanego czasem też perenializmem lub esencjalizmem),
kontekstualizmu (zwanego czasem także konstruktywizmem) i ich syntezy, któremu to omówieniu będą
towarzyszyć próby interpretacji tekstów źródłowych przez pryzmat omawianego na danych zajęciach stanowiska
teoretycznego. Druga część kursu poświęcona będzie bardziej szczegółowym zjawiskom, które również zostaną
ujęte przez pryzmat metodologii oraz jej aplikacji do zrozumienia tekstów źródłowych. Każde spotkanie
obejmować będzie dwie przeplatające się części: metodologiczną i badawczą. Część metodologiczna będzie
zajmować pierwszą połowę spotkania. Druga połowa będzie poświęcona badaniom nad wybranymi tekstami
źródłowymi. Będą to teksty reprezentujące głównie tradycję therawady i szkoły Azji Wschodniej. Literatura
na każde zajęcia będzie udostępniana w wersji elektronicznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Zob. cele kształcenia i powiązane efekty

SNB_K1_W01,
SNB_K1_W02,
SNB_K1_W03,
SNB_K1_W04,
SNB_K1_W06,
SNB_K1_W09

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Zob. cele kształcenia i powiązane efekty

SNB_K1_U01,
SNB_K1_U02,
SNB_K1_U03,
SNB_K1_U04,
SNB_K1_U07

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1 Zob. cele kształcenia i powiązane efekty

SNB_K1_K02,
SNB_K1_K03,
SNB_K1_K04,
SNB_K1_K05,
SNB_K1_K06,
SNB_K1_K07,
SNB_K1_K09

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 60

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do egzaminu 30

przeprowadzenie badań literaturowych 20

przygotowanie do zajęć 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
131

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
1. Wprowadzenie do tematyki zajęć: omówienie podstawowych terminów
(mistycyzm, medytacja, kontemplacja, doświadczenie religijne, perenializm,
esencjalizm, uniwersalizm, konstruktywizm, kontekstualizm...) i problemów
badawczych; uzgodnienie formalnych zasad uczestnictwa w kursie.

W1, U1, K1

2. 2. Stonowany uniwersalizm i elementy konstytutywne doświadczenia
mistycznego; analizowany przypadek: wątki biografii/hagiografii Buddy. W1, U1, K1

3. 3. Stanowczy uniwersalizm i wspólna zasada wszystkich doświadczeń
mistycznych; analizowany przypadek: satipaṭṭhāna i/lub systemy pokrewne. W1, U1, K1

4. 4. Stonowany kontekstualizm i typologie doświadczeń mistycznych; analizowany
przypadek: kategorie buddyjskich technik medytacyjnych. W1, U1, K1

5. 5. Stanowczy kontekstualizm i ogólny postulat nieredukowalności pojedynczych
doświadczeń mistycznych; analiza kontekstów medytacji buddyjskiej. W1, U1, K1

6. 6. Uniwersalizm/kontekstualizm; analizowany przypadek: do wyboru. W1, U1, K1

7. 7. Mistycyzm ekstrawertyczny; analizowane przypadki: medytacja w codziennym
życiu, medytacje nad zwłokami, buddhānussati, nianfo... W1, U1, K1

8. 8. Mistycyzm introwertyczny; analizowane przypadki: ānāpānasati/liu miao men. W1, U1, K1
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9. 9. Zagadnienie czystej świadomości; analizowane przypadki: jhāna/dhyāna,
chan/zen. W1, U1, K1

10. 10. Niewyrażalność doświadczenia mistycznego; analizowane przypadki:
zagadnienie przebudzenia, koany i huatou. W1, U1, K1

11. 11. Droga mistyczna a doświadczenia szczytowe; analizowany przypadek: do
wyboru. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę Pozytywna ocena z egzaminu, uczestnictwo w zajęciach
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Język buddyjski– sanskryt I
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNBS.120.5cdeb56a06b7d.19

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0231Nauka języków

Kod USOS

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 90

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest uzyskanie umiejętności językowych studenta w zakresie sanskrytu klasycznego w zakresie
kompetencji gramatycznych, słownictwa, oraz zdobycie umiejętności tłumaczenia prostych tekstów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
absolwent zna i rozumie podstawowe metody analizy
i interpretacji różnych wytworów kultury (język,
sztuka, religia, prawo)

SNB_K1_W06 zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę
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W2
absolwent zna i rozumie różne wymiary kultury
buddyjskiej i jej związki z różnymi sferami życia
społecznego

SNB_K1_W07 zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
absolwent potrafi władać tradycyjnym językiem
kultury buddyjskiej (sanskrytem, tybetańskim,
chińskim);

SNB_K1_U08 zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 absolwent jest gotów do samodzielnego
organizowania i realizowania wyznaczonych zadań SNB_K1_K02 zaliczenie pisemne,

zaliczenie na ocenę

K2 absolwent jest gotów do docenienia roli dziedzictwa
kulturowego różnych tradycji SNB_K1_K03 zaliczenie pisemne,

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat 90

przygotowanie do zajęć 60

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Nauka pisma: alfabet dewanagari, postawowe znaki i ligatury. W1, W2, U1, K1, K2

2. Deklinacje samogłoskowe, funkcje przypadków deklinacyjnych. W1, U1, K1

3. System czasu teraźniejszego. W1, U1, K1

4. System czasu przeszłego imperfectum. W1, U1, K1

5. Imiesłów przeszły bierny. W1, U1, K1

6. Przysłówki. W1, U1, K1

7. Podstawowe informacje o składni sanskryckiej. W1, U1, K1

8. Podstawy fonetyki sanskryckiej. W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat zaliczenie pisemne, zaliczenie
na ocenę

• Zaliczenie pisemne - test • warunki zaliczenia wykazanie się
znajomością zagadnień gramatycznych prezentowanych na
zajęciach oraz umiejętnością tłumaczenia prostych testów •
warunki dopuszczenia do zaliczenia: udział w zajęciach
zaliczenie testów śródsmestralnych

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa
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Język buddyjski – tybetański I
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNB00S.120.5cd5583daf593.19

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0231Nauka języków

Kod USOS

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 90

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia związane z klasycznym językiem
tybetańskim: nauka pisma, zapoznanie się z gramatyką, poznanie słownictwa specjalistycznego (terminologia
buddyjska).

C2 Tłumaczenie prostych tekstów klasycznego języka tybetańskiego

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
podstawowe zagadnienia z zakresu kulturotwórczej
roli języka tybetańskiego i jego związku z innymi
sferami życia religijnego i społecznego.

SNB_K1_W05 zaliczenie pisemne

W2 proste buddyjskie teksty kanoniczne. SNB_K1_W09 zaliczenie pisemne

W3 podstawowe metody analizy i interpretacji języka
tybetańskiego. SNB_K1_W06 zaliczenie pisemne,

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 władać w piśmie klasycznym językiem tybetańskim. SNB_K1_U08 zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 myślenia i działania w sposób kreatywny. SNB_K1_K06 zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

K2 uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy
i umiejętności. SNB_K1_K07 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat 90

przygotowanie do zajęć 50

przygotowanie do sprawdzianu 20

przygotowanie do testu zaliczeniowego 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Rys historyczny jez̨yka tybetańskiego. W1

2. Alfabet tybetański i jego różne formy zapisu. W3, U1, K1

3. Budowa i funkcja rzeczownika. W3, U1, K1

4. Budowa i funkcja przymiotnika. W3, U1, K1

5. Funkcjonowanie czasownika. W3, U1, K1

6. Partykuły przypadków. W3, U1, K1

7. Partykuły zdaniotwórcze i nazwotwórcze. W3, U1, K1
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8. Podstawowa struktura zdania. W3, U1, K1

9. Zdania złożone i partykuły je umożliwiajac̨e. W3, U1, K1

10. Wstep̨ do lektury klasycznych tekstów tybetańskich. W1, W2, W3, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, konwersatorium językowe, rozwiązywanie zadań

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Zaliczenie końcowe ma forme ̨tekstu, który student musi
przetłumaczyc ́z klasycznego jez̨yka tybetańskiego na jez̨yk
polski. Aby zaliczyc ́egzamin należy uzyskac ́wynik nie mniejszy
niż 60%. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie
wszystkich kolokwiów oraz prac domowych a także czynny udział
w zajec̨iach w trakcie całego roku akademickiego. Obecnośc ́na
zajec̨iach jest obowiaz̨kowa (dopuszcza sie ̨piec̨ ́nieobecności w
semestrze).
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Język buddyjski – chiński I
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNB00S.100.5cd5583dd2ca0.19

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0231Nauka języków

Kod USOS

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 90

Liczba
punktów ECTS
6.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Umiejętności – Student potrafi:

U1 budować po chińsku poprawne zdania, dające się
wykorzystać w codziennej komunikacji SNB_K1_U08 zaliczenie pisemne,

zaliczenie ustne

U2 student umie poprawnie wymówić chińskie sylaby
z uwzględnieniem tonów SNB_K1_U08 zaliczenie ustne

U3 student umie poprawnie zapisać i odczytać najbardziej
podstawowe znaki pisma chińskiego SNB_K1_U08 zaliczenie pisemne
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Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat 90

przygotowanie do sprawdzianu 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. 1. Nauka wymowy z naciskiem na poprawną wymowę tonów U2

2. 2. Nauka podstaw pisma chińskiego U3

3. 3. Nauka podstaw gramatyki języka mandaryńskiego U1

4. 4. Nauka podstawowego słownictwa przydatnego w codziennej komunikacji U1, U2, U3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat zaliczenie pisemne, zaliczenie
ustne

1. Regularna obecność na zajęciach (dopuszczalne 2
nieusprawiedliwione nieobecności) 45 % 2. Prace domowe
sprawdzające opanowanie materiału 20% 3. Pisemne
zaliczenie przedmiotu w formie okresowego testu oraz
sprawdzianu ustnego. 35 %
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Systemy myślenia w cywilizacjach Wschodu
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cd5879aa9864

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0220Przedmioty humanistyczne (z wyłączeniem
języków) nie określone dalej

Kod USOS

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Student powinien poznać podstawowe elementy koncepcyjne składające się na pierwotne obrazy świata
mentalnego fundujące cywilizację indyjską, chińską, japońską, i porównawczo zachodnią (greckie
i chrześcijańskie obrazy), czyli powinien wiedzieć, co się składa na właściwą dla danej cywilizacji tzw. „wiedzę tła”
oraz powinien sprawnie prowadzić wybrane rozumowania w systemie myślenia właściwego dla danej formy
kultury.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:



Sylabusy 165 / 226

W1

student ma wiedzę o teoretycznych podstawach
poszczególnych kierunków i systemów myśli chińskiej,
indyjskiej, japońskiej i buddyjskiej, które mają
charakter źródłowy dla kształtowania się form danych
cywilizacji.

SNB_K1_W02,
SNB_K1_W05,
SNB_K1_W08

egzamin ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

w szczególności student powinien osiągnąć
umiejętność: • analizowania historycznych źródłowych
systemów zawartych w księgach mądrościowych
w ramach metodologii charakterystycznej dla badań
porównawczych, w których przyjmuje się kategorie
i zasady logiki formalnej za wspólną podstawę
porównywania • prowadzenia rozumowań w modelu
interpretacyjnym odmiennym od tzw. modeli kultury
zachodniej ( model greko-hellenistyczny
i chrześcijański) • opisu/interpretacji wzajemnych
związków analizowanych światów mentalnych
z odpowiednim kontekstem kulturowym, w tym
polityczno-społecznym, • rozumienia znaczenia pojęć
teoretycznych oraz rozpoznawania warunków ich
prawidłowego użycia, • posługiwania się odpowiednimi
fragmentami tekstów źródłowych w celu uzasadnienia
stawianych tez.

SNB_K1_U01,
SNB_K1_U02,
SNB_K1_U04,
SNB_K1_U07

egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 umiejętność realizowania działań w środowisku
wielokulturowym.

SNB_K1_K01,
SNB_K1_K02,
SNB_K1_K03,
SNB_K1_K04,
SNB_K1_K06,
SNB_K1_K07,
SNB_K1_K08,
SNB_K1_K09

prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

przygotowanie do egzaminu 25

przygotowanie referatu 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
135

ECTS
5.0
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawy ideowe cywilizacji Indii, Chin, Japonii i buddyzmu w zakresie odpowiedzi
na pytania dotyczące rozumienia tego, co w danym kręgu kulturowym znaczy
kategoria:
• Świat
• Człowiek, jego miejsce w świecie i sposoby realizowania się w nim
• To, co istnieje i jak istnieje
• Język i formy kultury
• Mądrość
• Prawda, piękno, dobro
• Formy i miejsce kultury religijnej

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny obecność

ćwiczenia prezentacja aktywna obecność

Wymagania wstępne i dodatkowe
Bez wymagań wstępnych
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Metody badań społecznych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cd5879ad432c

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0310Nauki społeczne nieokreślone dalej

Kod USOS

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Wprowadzenie studentów w obszar podstawowych metod badawczych w naukach społecznych.

C2 Wyposażenie studenta w praktyczne umiejętności zastosowania poznanych metod i technik badawczych przy
planowaniu i realizowaniu własnego projektu badawczego.

C3 Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych związanych z pracą w zespole badawczym.

C4 Wykształcenie u studentów umiejętności dostrzegania i rozumienia wyzwań i trudności stojących przez
badaczem.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
podstawową terminologię, paradygmaty, strategie
i techniki badawcze nauk społecznych, które mogą
mieć zastosowane w analizie i intepretacji różnych
wytworów kultury.

SNB_K1_W03 zaliczenie pisemne

W2

kolejne etapy postępowania badawczego, sposoby
formułowania problemu badawczego, jego
konceptualizacji i operacjonalizacji; posiada wiedzę
o tym, jak pozyskiwać dane w badaniach społecznych
o ilościowym i jakościowym charakterze.

SNB_K1_W03
zaliczenie pisemne,
projekt, raport, ćwiczenia
praktyczne podczas zajęć

W3
podstawowe pojęcia i zasady z zakresu etyki badań
społecznych, dobrej praktyki badawczej, ochrony
prawa autorskiego i praw badanych osób.

SNB_K1_W10 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

formułować problemy badawcze, dobierać metody
adekwatne do pytań badawczych, konstruować
narzędzia badawcze, zbierać, porządkować
i analizować materiały badawcze, opracowywać wyniki
badania i systematyzować wnioski, co pozwala
na rozwiązywanie problemów w zakresie badań nad
kulturami i cywilizacjami.

SNB_K1_U01 projekt, raport, ćwiczenia
praktyczne podczas zajęć

U2

przygotować projekt badawczy, obejmujący problem
badawczy i cel badań, uzasadnienie wyboru
konkretnych metod i technik badawczych oraz próby,
a także prezentować efekty swoich analiz w formie
pisemnej oraz wystąpienia ustnego w języku polskim.

SNB_K1_U01,
SNB_K1_U06,
SNB_K1_U07

projekt, raport, ćwiczenia
praktyczne podczas zajęć

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej
różne role, realizując zadania w zakresie planowania
i realizacji projektu badawczego.

SNB_K1_K01 projekt, raport, ćwiczenia
praktyczne podczas zajęć

K2
samodzielnego organizowania i realizowania
wyznaczonych zadań, związanych z planowaniem
i realizacją projektu badawczego.

SNB_K1_K02 projekt, raport

K3 myślenia i działania w sposób kreatywny w zakresie
planowania i realizacji projektu badawczego. SNB_K1_K06 projekt, raport

K4
podejmowania działań badawczych, zgodnych
z własnymi zainteresowaniami i ma świadomość
potrzeby ciągłego rozwijania kompetencji w tym
zakresie.

SNB_K1_K07 projekt, raport

K5 zachowania dbałości o etyczny wymiar badań
naukowych. SNB_K1_K08 projekt, raport

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30
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przygotowanie projektu 15

przeprowadzenie badań empirycznych 15

przygotowanie raportu 15

przygotowanie do sprawdzianu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Naukowe i zdroworozsądkowe rozumienie zjawisk obserwowanych (definicja
nauki, metody naukowej, metodologii nauk, przyczynowości). W1

2.
Specyfika metodologii w naukach społecznych i humanistycznych. Najważniejsze
metodologiczne i organizacyjne dylematy nauk społecznych. Cele i misja badań
naukowych. Badanie jako poznawanie, oddziaływanie i jako aktywność społeczna i
kulturowa.

W1

3. Charakterystyka podstawowych paradygmatów w naukach społecznych. W1

4. Charakterystyka podejścia ilościowego i jakościowego w badaniach społecznych.
Porównanie obu podejść, wraz ze wskazaniem ich mocnych i słabych stron. W1, U1

5. Omówienie ilościowych i jakościowych technik badawczych oraz ich przydatności
do rozwiązywania konkretnych problemów badawczych. W1, U1

6. Etyczne dylematy w ramach nauk społecznych. W3, K5

7.
Podstawowe etapy procesu badawczego. Problem badawczy. Dane empiryczne i
ich rodzaje. Dobór właściwych metod i technik badawczych a odpowiednie
postawienie problemu badawczego. Dobór hipotez, operacjonalizacja i
wskaźnikowanie.

W2, U1, U2, K3, K4

8. Rodzaje doboru próby do badań. W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3

9. Elementy projektu badawczego. Praca nad własnym projektem. W2, W3, U1, U2, K1, K2,
K3, K4, K5

10.
Szczegółowa prezentacja wybranych technik badawczych: kwestionariusz ankiety,
wywiad pogłębiony, wywiad grupowy, ilościowa i jakościowa analiza treści.
Narzędzia badawcze. Praca nad własnymi narzędziami badawczymi,
wykorzystywanymi w realizowanym projekcie.

W1, W2, U1, U2, K3

11. Podstawowe wiadomości z zakresu analizy danych ilościowych i jakościowych. W1, W2, U1

12. Zasady przygotowania raportu z badań i sposoby prezentacji wyników. Praca nad
własnym raportem oraz jego prezentacja na zajęciach. W2, U2, K1, K2, K3
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, rozwiązywanie zadań, udział w badaniach, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium
zaliczenie pisemne, projekt,
raport, ćwiczenia
praktyczne podczas zajęć

1) Obecność i aktywność na zajęciach. Dopuszcza się dwie
nieobecności. Cztery i więcej nieobecności skutkuje
niezaliczeniem przedmiotu. 2) Przygotowanie i realizacja
zespołowego projektu badawczego (w wyjątkowych przypadkach
możliwa jest realizacja projektu indywidualnego). Projekt
badawczy oraz raport z badań powinien zostać przedstawiony
prowadzącej w formie pisemnej oraz zaprezentowany w formie
ustnej (projekt) oraz w formie prezentacji multimedialnej (raport)
w trakcie zajęć. 3) Zaliczenie kolokwium końcowego,
obejmującego materiał przedstawiony na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Literatura indyjskiego buddyzmu mahajany
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cd5879b1148e

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0221Religia i teologia

Kod USOS

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Głównym zadaniem kursu jest wyposażenie studentów w wiedzę oraz umiejętności, które pozwolą im na dalsze
zgłębiane specyfiki kultur buddyjskich mających swe korzenie w literaturze sutr mahajany. Przede wszystkim
studenci zyskują świadomość historycznego rozwoju mahajanistycznej myśli w Indiach oraz uzyskują wstępne
rozeznanie w problematyce filozoficznej podejmowanej w sutrach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
studenci znają i rozumieją metody analizy buddyjskich
tekstów źródłowych jako przynależących
do ewoluującej w czasie tradycji filozoficzno-religijnej.

SNB_K1_W06 egzamin ustny, esej

W2
studenci znają i rozumieją historię literatury oraz
wybrane elementy filozofii buddyzmu mahajany
w najwcześniejszej fazie jego rozwoju.

SNB_K1_W05,
SNB_K1_W07 egzamin ustny, esej

W3
studenci znają i rozumieją tekstualne źródła tradycji
buddyjskiej i są świadomi jej wpływu na rozwój kultur
buddyjskich Azji.

SNB_K1_W09 egzamin ustny, esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1
studenci potrafią odnajdować źródła ważnych zjawisk
kultury buddyzmu mahajany w tekstach kanonicznych
tej tradycji.

SNB_K1_U01,
SNB_K1_U02 esej

U2 studenci potrafią pracować z literaturą naukową
odnoszącą się do historii myśli buddyzmu mahajany. SNB_K1_U04 esej

U3
studenci potrafią przeprowadzić krytyczną analizę
źródeł w celu rozpoznania różnorodnych skutków
kulturowej interpretacji tekstualnych toposów sutr
mahajany przez różne tradycje buddyjskie.

SNB_K1_U03 egzamin ustny, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
studenci są gotowi do przeprowadzenia wstępnej
interpretacji buddyjskiego tekstu źródłowego (podczas
zajęć) i pogłębionej (w ramach przygotowania
do egzaminu).

SNB_K1_K01,
SNB_K1_K02,
SNB_K1_K06

egzamin ustny, esej

K2
studenci są gotowi do udowodnienia historycznego
oraz kulturowego znaczenia wczesnego buddyzmu
mahajany dla rozwoju kultury buddyjskiej Azji oraz
Zachodu.

SNB_K1_K03,
SNB_K1_K04 egzamin ustny, esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

przygotowanie do egzaminu 45

przeprowadzenie badań literaturowych 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
135

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Geneza i powstanie buddyzmu mahajany – stare hipotezy na temat powstania
mahajany i ich najnowsza krytyka. W3, U2, K2

2. Geneza i powstanie buddyzmu mahajany - hipotezy najnowsze. W2, W3, U2, K2

3. Geneza sutr mahajany i ich specyfika w zestawieniu z tekstami kanonicznymi
buddyzmu szkół. W1, W3, U1, U2, K1

4. Problemy z ustaleniem zakresu mahajanistycznego kanonu. Mahajanistyczne
"słowo buddy" i strategie jego ustanawiania. W1, W3, U1, U2, K2

5. Sutry „proto-mahajany” (Ajitasena-sūtra). Kształtowanie się ideału boddhisattwy i
krytyka starego porządku monastycznego (Raṣṭrapālaparipṛcchā-sūtra).

W1, W2, W3, U1, U3, K1,
K2

6. Sutry „doskonałości mądrości” (prajñāpāramitā) (ze szczególnym uwzględnieniem
sutr Diamentowej [Vajracchedikā] i Serca [Hṛdaya]) i ich podstawowe nauki.

W1, W2, W3, U1, U3, K1,
K2

7. Sutry medytacyjne (kontemplacyjne) (samādhi) (Pratyutpanna, Śūraṅgama,
Samādhirāja).

W1, W2, W3, U1, U3, K1,
K2

8. Sutry czystej ziemi (krótka i długa Sukhāvatīvyūha-sūtra) jako źródło popularnego
i wpływowego nurtu buddyzmu Azji Wschodniej.

W1, W2, W3, U1, U3, K1,
K2

9. Sutra kwietnej girlandy (Buddhāvataṃsaka-sūtra) – jej struktura, prezentowana
wizja rzeczywistości i znaczenie dla buddyzmu sinojapońskiego.

W1, W2, W3, U1, U3, K1,
K2

10. Teksty tradycji tathagatagarbhy (Tathāgatagarbha-sūtra, Śrīmālādevī-sūtra,
Mahāparinirvāṇa-sūtra, Ratnagotravibhāga).

W1, W2, W3, U1, U3, K1,
K2

11. Koncepcja (istnienia) wyłącznie umysłu (citta-mātra) na przykładzie
Sandhinirmoćana-sutry (Saṃdhinirmocana-sūtra).

W1, W2, W3, U1, U3, K1,
K2

12. Teksty poświęcone karierze bodhisattwy (Daśabhūmikā-sūtra, Bodhicaryāvatāra),
dharmie osób świeckich (Vimalakīrtinirdeśa-sūtra) oraz etyce.

W1, W2, W3, U1, U3, K1,
K2

13. Chińskie traktaty „apokryficzne” (Dasheng Qixin Lun, Foxing Lun). W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny

ćwiczenia esej
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Buddyzm, taoizm, konfucjanizm – wprowadzenie do klasycznej kultury
chińskiej

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cd5879b3f13b

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0220Przedmioty humanistyczne (z wyłączeniem
języków) nie określone dalej

Kod USOS

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 45

Liczba
punktów ECTS
4.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 procesy akulturacyjne buddyzmu w innych kręgach
kulturowych SNB_K1_W08 esej

W2 kluczowe przemiany kulturowe w Chinach, także
w kontekście ekspansji buddyzmu SNB_K1_W05 esej

W3 różne wymiary kultury buddyjskiej i jej związki
z różnymi sferami życia społecznego SNB_K1_W07 esej

Umiejętności – Student potrafi:



Sylabusy 175 / 226

U1

rozpoznawać różne rodzaje wytworów kultury
buddyjskiej oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę
i interpretację zgodnie z dyrektywami teoretyczno-
metodologicznymi perspektyw badawczych
właściwych dziedzinom wykorzystywanym
w badaniach nad buddyzmem (filozofia,
religioznawstwo, kulturoznawstwo itd.)

SNB_K1_U04 prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 samodzielnego uzupełniania i doskonalenia nabytej
wiedzy i umiejętności SNB_K1_K07 esej, prezentacja

K2 docenienia roli dziedzictwa kulturowego tradycji
chińskiej SNB_K1_K03 esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 45

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Wprowadzenie do kultury chińskiej
2. „Sto szkół” chińskiej starożytności
3. Konfucjusz i konfucjanizm
4. „Buddyzm w Chinach” a „buddyzm chiński” – zagadnienie sinizacji buddyzmu
5. Wprowadzenie do religii taoistycznej
6. Chińskie koncepcje etyki i moralności
7. Chińskie wizje kosmosu i życia pozagrobowego
8. Buddyzm chan
9. Buddyzm Czystej Krainy
10. Kulty bóstw i bodhisattwów
11. Neokonfucjanizm
12. Chińscy mnisi buddyjscy – ideały i praktyki
13. Chińskie spojrzenie na chrześcijaństwo
14. Modernizacja chińskich tradycji (XIX/ XX w.)
15. Oddziaływanie kultury chińskiej – na przykładzie Korei bądź Wietnamu

W1, W2, W3, U1, K1, K2
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej, prezentacja

Podstawą wystawienia oceny jest praca zaliczeniowa na jeden z tematów
z listy ogłoszonej przez prowadzącego w pierwszym tygodniu zajęć.
Warunkiem wystawienia oceny jest: - oddanie w terminie pracy
spełniającej kryteria określone na początku zajęć - regularna obecność na
zajęciach (dopuszczone są dwie nieusprawiedliwione nieobecności) -
przygotowanie (min. 1 raz w trakcie trwania kursu) ustnego referatu

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Praktyki zawodowe
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNB00S.1C0.5ca75698d298d.19

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0200Programy i kwalifikacje związane ze sztuką i
przedmiotami humanistycznymi nieokreślone dalej

Kod USOS

Okresy
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 60

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem praktyk jest aktywizacja zawodowa studentów, poznanie zasad funkcjonowania rynku pracy oraz
przepisów prawa pracowniczego. Studenci mają możliwość zapoznania się z możliwościami zawodowego
i komercyjnego wykorzystania wiedzy o kulturach i nabytych umiejętności. Podczas realizacji praktyk studenci
mogą rozwijać umiejętności i kompetencje, które odpowiadają oczekiwaniom pracodawców, działających
w różnych branżach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 praktyczne sposoby wykorzystania wiedzy o kulturach
w toku praktyk.

SNB_K1_W02,
SNB_K1_W07 raport

Umiejętności – Student potrafi:

U1 posługiwać się językiem obcym w sytuacjach
zawodowych.

SNB_K1_U08,
SNB_K1_U09 raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
podnoszenia kompetencji interpersonalnych,
związanych z autoprezentacją i współpracą w grupie,
także międzynarodowej.

SNB_K1_K01,
SNB_K1_K09 raport

K2 odpowiedzialnej realizacji zadań. SNB_K1_K02 raport

K3
kreowania własnej ścieżki kariery oraz ma świadomość
etycznych wymogów związanych z wykonywaniem
danego zawodu.

SNB_K1_K06 raport

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podczas praktyk student ma możliwość wykonywania zadań, które będą
wykorzystywały wiedzę i umiejętności uzyskane w toku studiów. Akceptowane
zatem są instytucje, organizacje i firmy prowadzące działalność kulturalną,
artystyczną, edukacyjną, społeczną, polityczną, administracyjną czy gospodarczą,
realizujące
prace i projekty o charakterze międzynarodowym. Promowane jest wykonywanie
zadań i obowiązków samodzielnie realizowanych pod nadzorem opiekuna praktyk,
ściśle związanych z profilem działalności instytucji i wykorzystujących wiedzę oraz
umiejętności uzyskane w toku studiów. (np. działania związane z organizacją
konferencji, festiwalu, przeglądu filmowego, wystawy muzealnej, ekspozycji w
galerii, audycji radiowej i telewizyjnej, prace redakcyjne i translatorskie w
czasopismach i portalach, prowadzenie szkoleń, warsztatów, wykładów).
Szczegółowe treści programowe zależą od specyfiki miejsca odbywania praktyk
wybranego przez studenta.

W1, U1, K1, K2, K3
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, rozwiązywanie zadań, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty raport

Po zakończeniu praktyk należy dostarczyć raport o odbyciu praktyk, w
którym wyraźnie podane zostaną następujące dane: wymiar godzinowy i
zakres obowiązków. Dodatkowo należy złożyć uzupełniony arkusz oceny
praktyk dla studenta. Zrealizowane praktyki oceniane są przez
koordynatora praktyk w porozumieniu z kierownikiem jednostki.
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Język buddyjski – sanskryt II
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNB00S.1C0.5cd5583e48ba8.19

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0231Nauka języków

Kod USOS
WFz.KPSC-8353

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
brak zaliczenia

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 90

Liczba
punktów ECTS
0.0

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 90

Liczba
punktów ECTS
12.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest pogłębienie umiejętności językowych studenta w zakresie sanskrytu klasycznego
w zakresie kompetencji gramatycznych, słownictwa, oraz zdobycie umiejętności tłumaczenia tekstów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
absolwent zna i rozumie podstawowe metody analizy
i interpretacji różnych wytworów kultury (język,
sztuka, religia, prawo)

SNB_K1_W06
egzamin ustny, brak
zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
absolwent potrafi władać tradycyjnym językiem
kultury buddyjskiej (sanskrytem, tybetańskim,
chińskim)

SNB_K1_U08
egzamin ustny, brak
zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 absolwent jest gotów do samodzielnego
organizowania i realizowania wyznaczonych zadań SNB_K1_K02

egzamin ustny, brak
zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat 90

przygotowanie do zajęć 60

Przygotowanie do sprawdzianów 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
165

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat 90

przygotowanie do zajęć 60

Przygotowanie do sprawdzianów 15

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
195

ECTS
12.0
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Złożenia nominalne. W1, U1, K1

2. Reguły sandhi, fonetyka sanskrycka. W1, U1, K1

3. Deklinacje samogłoskowe i spółgłoskowe. W1, U1, K1

4. Druga koniugacja. W1, U1, K1

5. System perfectum. W1, U1, K1

6. System futurum. W1, U1, K1

7. Liczba podwójna (dualis) W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat brak zaliczenia obecność i aktywność na zajęciach, zaliczenie testów śródsmestralnych

Semestr 4

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat egzamin ustny, egzamin
pisemny / ustny

• warunki zaliczenia: wykazanie się znajomością zagadnień
gramatycznych prezentowanych na zajęciach oraz
umiejętnością tłumaczenia tekstów • warunki dopuszczenia
do egzaminu: udział w zajęciach zaliczenie testów
śródsmestralnych

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony przedmiot Język buddyjski – sanskryt I, obecność obowiązkowa
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Język buddyjski – tybetański II
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNB00S.1C0.5cd5583e6c8dc.19

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0231Nauka języków

Kod USOS
WFz.KPSC-8351

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
brak zaliczenia

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 90

Liczba
punktów ECTS
0.0

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 90

Liczba
punktów ECTS
12.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
pogłębienie kompetencji językowych studenta w zakresie klasycznego języka tybetańskiego: udoskonalenie
kompetencji gramatycznych, poszerzenie słownictwa, w tym słownictwa specjalistycznego (terminologia
buddyjska)

C2 pogłębienie umiejętności tłumaczenia tekstów tybetańskich
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student/-ka zna i rozumie podstawowe zagadnienia
z zakresu kulturotwórczej roli języka tybetańskiego
i jego związku z innymi sferami życia religijnego
i społecznego

SNB_K1_W05 zaliczenie ustne

W2 proste buddyjskie teksty kanoniczne SNB_K1_W09 egzamin pisemny,
zaliczenie ustne

W3 podstawowe metody analizy i interpretacji języka
tybetańskiego SNB_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne, brak
zaliczenia

Umiejętności – Student potrafi:

U1 potrafi władać w piśmie klasycznym językiem
tybetańskim SNB_K1_U08 egzamin pisemny, brak

zaliczenia

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 jest gotowy/a- myśleć i działać w sposób kreatywny SNB_K1_K06 zaliczenie ustne

K2 uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności SNB_K1_K07 zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat 90

przygotowanie do zajęć 60

przygotowanie do sprawdzianu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
165

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat 90

przygotowanie do zajęć 60
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przygotowanie do sprawdzianu 15

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
195

ECTS
12.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Zagadnienia gramatyczne: partykuła terminativu. W3, U1, K1

2. Partykuły w połączeniu z rdzeniami czasowników. W3, U1, K1

3. Zagadnienia gramatyczne: partykuła semifinalna. W3, U1, K1

4. Zajęcia 4-8: odmiana czasownika W3, U1, K1

5. Zajęcia 9-13: zdania złożone i partykuły je umożliwiające W3, U1, K1

6. Zajęcia 14-17: zagadnienia gramatyczne: łączenie czasowników W3, U1, K1

7. Tworzenie czasu przyszłego W3, U1, K1

8. Mowa wyrażająca szacunek oraz mowa elegancka. W3, U1, K1

9. Terminologia filozoficzna. W1, W3, U1

10. Lektura prostych, klasycznych tekstów tybetańskich. W1, W2, W3, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

analiza tekstów, Metoda sytuacyjna, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, konwersatorium
językowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat brak zaliczenia
Frekwencja: dopuszcza się 5 nieobecności w semestrze, aktywny udział w
zajęciach, wykonywanie prac domowych, pozytywna ocena z testów
sprawdzających.

Semestr 4

Metody nauczania:

analiza tekstów, Metoda sytuacyjna, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, konwersatorium
językowe
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat egzamin pisemny, zaliczenie
ustne

Warunki dopuszczenia do egzaminu: frekwencja (dopuszcza się
5 nieobecności w semestrze) aktywny udział na zajęciach,
wykonywanie prac domowych, pozytywna ocena ze
śródsemestralnych testów sprawdzających Egzamin: należy
uzyskać minimum 60% punktów za poprawne odpowiedzi.

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczenie kursu: Język buddyjski – tybetański I
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Język buddyjski – chiński II
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNB00S.1C0.5cd5583e927d3.19

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0231Nauka języków

Kod USOS

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
brak zaliczenia

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 90

Liczba
punktów ECTS
0.0

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 90

Liczba
punktów ECTS
12.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
zna podstawowe zasady obyczajowe i związane z nimi
reakcje werbalne i pozawerbalne obowiązujące
w chińskim obszarze kulturowo-językowym.

SNB_K1_W06 zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne
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Umiejętności – Student potrafi:

U1 student posiada zasób słownictwa niezbędny
do odnalezienia się w przestrzeni języka chińskiego. SNB_K1_U08 zaliczenie pisemne,

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 absolwent jest gotów do samodzielnego uzupełniania
i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności; SNB_K1_K07 zaliczenie pisemne,

zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat 90

przygotowanie do sprawdzianu 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
180

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat 90

przygotowanie do sprawdzianu 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
180

ECTS
12.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. 1. Nauka wymowy z naciskiem na poprawną wymowę tonów U1

2. 2. Nauka pisma chińskiego U1

3. 3. Nauka gramatyki języka mandaryńskiego U1

4. 4. Nauka słownictwa przydatnego w codziennej komunikacji U1

5. 5. Zna podstawowe zasady obyczajowe i związane z nimi reakcje werbalne i
pozawerbalne obowiązujące w chińskim obszarze kulturowo-językowym. W1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

rozwiązywanie zadań, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat
1. Regularna obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione
nieobecności) 45 % 2. Prace domowe sprawdzające opanowanie materiału
20% 3. Pisemne zaliczenie przedmiotu w formie okresowego testu oraz
sprawdzianu ustnego. 35%

Semestr 4

Metody nauczania:

rozwiązywanie zadań, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe, zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat zaliczenie pisemne, zaliczenie
ustne

1. Regularna obecność na zajęciach (dopuszczalne 2
nieusprawiedliwione nieobecności) 45 % 2. Prace domowe
sprawdzające opanowanie materiału 20% 3. Pisemne
zaliczenie przedmiotu w formie okresowego testu oraz
sprawdzianu ustnego. 35%
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Historia buddyzmu II (mahajana)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cd5879b9fdf2

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0221Religia i teologia

Kod USOS
WFz.KPSC-8340

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 rozumienie podstawowych tekstów mahajanistycznych
i kultury buddyjskiej

SNB_K1_W07,
SNB_K1_W09

zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 umiejętność analizy wybranych zagadnień kultury
mahajanistycznej SNB_K1_U07 zaliczenie pisemne,

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 potrafi krytycznie rozwijać i pogłębiać swoją wiedzę SNB_K1_K07 egzamin pisemny / ustny
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Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

przygotowanie do egzaminu 15

przygotowanie do ćwiczeń 25

przygotowanie referatu 10

analiza i przygotowanie danych 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. podstawowe pojęcia buddyzmu mahajany W1, U1

2. podstawowe problemy filozofii mahajany W1, U1

3. szkoły filozoficzne buddyzmu mahajany W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny / ustny obecność i udział w zajęciach

ćwiczenia zaliczenie pisemne obecność i udział w zajęciach
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Zen i czysta kraina – kultura japońska a buddyzm
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cd5879bd0357

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0221Religia i teologia

Kod USOS

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 45

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest przekazanie podstawowej wiedzy na temat: genezy, historii i współczesnej sytuacji buddyzmu
w Japonii; pozycji i roli buddyzmu w kulturze japońskiej; specyfiki buddyzmu japońskiego na tle innych tradycji
buddyjskich. Studenci zapoznają się również, w podstawowym zakresie, ze stanem akademickich badań nad
buddyzmem japońskim w Japonii i krajach Zachodu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 procesy akulturacyjne buddyzmu w japońskim kręgu
kulturowym SNB_K1_W05 esej

W2 różne wymiary kultury buddyjskiej i jej związki
z różnymi sferami życia społecznego w Japonii SNB_K1_W07 esej

W3 kluczowe przemiany kulturowe w Japonii, także
w kontekście ekspansji buddyzmu SNB_K1_W08 esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1

rozpoznawać różne rodzaje wytworów kultury
buddyjskiej oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę
i interpretację zgodnie z dyrektywami teoretyczno-
metodologicznymi perspektyw badawczych
właściwych dziedzinom wykorzystywanym
w badaniach nad buddyzmem (filozofia,
religioznawstwo, kulturoznawstwo itd.)

SNB_K1_U04 prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 docenienia roli dziedzictwa kulturowego tradycji
japońskiej SNB_K1_K03 esej, prezentacja

K2 samodzielnego uzupełniania i doskonalenia nabytej
wiedzy i umiejętności SNB_K1_K07 esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 45

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

przygotowanie do zajęć 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Buddyzm a kultura japońska – wprowadzenie
2. Przedbuddyjska Japonia i jej wierzenia
3. Początki buddyzmu w Japonii – rys historyczny
4. Japoński buddyzm ezoteryczny
5. „Synkretyzm” buddyzmu i wierzeń shintō.
6. Shugendō – japońska droga ascezy.
7. Japoński buddyzm zen
8. Japoński buddyzm Czystej Krainy (jōdo)
9. Japoński kult bodhisattwów (Jizō, Kannon itd.)
10. Japońscy buddyści a państwo i naród – na przykładzie szkoły Nichirena
11. Buddyzm w sztuce i literaturze japońskiej
12. “Buddyzm pogrzebowy” (sōshiki bukkyō) i jego dziedzictwo
13. Japońscy krytycy buddyzmu
14. Buddyzm a modernizacja Japonii w XIX/XX w.
15. Buddyzm we współczesnej Japonii

W1, W2, W3, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej, prezentacja

Podstawą wystawienia oceny jest praca zaliczeniowa na jeden z tematów
z listy ogłoszonej przez prowadzącego w pierwszym tygodniu zajęć.
Warunkiem wystawienia oceny jest: - oddanie w terminie pracy
spełniającej kryteria określone na początku zajęć - regularna obecność na
zajęciach (dopuszczone są dwie nieusprawiedliwione nieobecności) -
przygotowanie (min. 1 raz w trakcie trwania kursu) ustnego referatu

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Etyka buddyjska
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cd5879c0d8de

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Filozofia

Klasyfikacja ISCED
0223Filozofia i etyka

Kod USOS

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 45

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Zapoznanie studentów z nauczanie, etycznym zawartym w klasycznej myśli buddyjskiej, począwszy
od stanowiącej dla niej tło indyjskiej myśli przed- i okołobuddyjskiej, poprzez buddyzm kanonu palijskiego,
mahajanę, i tantrę.

C2 Uświadomienie słuchaczom kontekstu intelektualnego dla powstania buddyzmu (idee Rigwedy, Upaniszad, idee
ascetyczno-filozoficzne z czasów zbliżonych do powstawania buddyzmu).

C3 Zapoznanie studentów z podstawowymi ideami wspólnymi dla wszystkich stanowisk etycznych w buddyzmie.

C4 Zapoznanie studentów z wybranymi tradycji buddyjskimi, wartymi wyróżnienia ze względu na specyfikę ich
stanowiska etycznego.

C5 Przekazanie wiedzy z zakresu odpowiedzi tradycyjnego buddyzmu na konkretne dylematy moralne, z pewnym
odniesieniem do problemów współczesnego świata.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
wiedza o kontekście, w jakim kształtował się wczesny
buddyzm, ze szczególnym uwzględnieniem myśli
etycznej.

SNB_K1_W07
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W2

rozpoznawanie podobieństw etyki buddyjskiej
do któregoś ze stanowisk wyróżnionych w zachodniej
myśli filozoficznej (np. deontologia, utylitaryzm, etyka
cnót), wraz z argumentacją i wskazaniem
ewentualnych problemów.

SNB_K1_W02,
SNB_K1_W03,
SNB_K1_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W3 identyfikacja głównych idei, wokół których budowana
była refleksja etyczna buddyzmu.

SNB_K1_W01,
SNB_K1_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W4

świadomość wielości podejść do etyki w tradycji
buddyjskiej, z podstawowym podziałem na ścieżkę
słuchacza i ścieżkę bodhisattwy, a na gruncie tej
ostatniej wskazaniem na specyfikę między innymi
tradycji zen, buddyzmu czystej ziemi, tantry, czy
tradycji Nichirena z jego współczesnymi ewolutami.

SNB_K1_W05,
SNB_K1_W08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W5

znajomość odpowiedzi buddyzmu na konkretne
dylematy moralne, jak aborcja, eutanazja, stosunek
do zwierząt i – szerzej – natury, relacje lekarz-pacjent,
podejście do życia seksualnego i mniejszości
seksualnych, czy zagadnienia konfliktu.

SNB_K1_W07
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

W6

dostrzeganie istotności związku pomiędzy etyką,
a ogólnym stanowiskiem filozoficznym, w jakim jest
ona formułowana, jak również wpływu, jaki wywiera
rzeczywistość społeczna na problematykę i odpowiedzi
etyki.

SNB_K1_W07,
SNB_K1_W08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
zdolność do porównania buddyjskiej myśli etycznej
z etyczną refleksją filozofii zachodniej, a także
krytycznej refleksji nad ich mocnymi i słabymi
stronami.

SNB_K1_U03,
SNB_K1_U04,
SNB_K1_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

U2
zdolność wyrażania indywidualnych ocen w kwestii siły
przytoczonej argumentacji, a także przedstawiania
własnych argumentów za- lub przeciwko danemu
stanowisku etycznemu w formie pracy pisemnej.

SNB_K1_U01,
SNB_K1_U02,
SNB_K1_U03,
SNB_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
gotowość do samodzielnego wyboru tematu
do zanalizowania, przegotowanie materiałów,
uzupełnienie braków w wiedzy i przedstawienie
wyników analizy w formie pisemnej.

SNB_K1_K02,
SNB_K1_K06,
SNB_K1_K07

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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konwersatorium 45

przygotowanie eseju 30

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
105

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Etyka zachodnia a etyka buddyjska. W2, U1, K1

2. Podzielany światopogląd w cywilizacji Magadhy i specyfika buddyzmu. W1, K1

3. Charakterystyka i wewnętrzne napięcie w etyce ortodoksyjnej (astika) oraz próby
jego przezwyciężenia. W1, K1

4. Podstawowe założenia etyki buddyjskiej. W3, K1

5. Etyczne modyfikacje mahajany, i specyfika jej wybranych nurtów. W3, W4, W6, K1

6. Kres życia z perspektywy buddyjskiej. W4, W5, W6, U2, K1

7. Buddyzm a środowisko. W1, W4, W5, W6, U1, U2,
K1

8. Buddyzm a konflikt. W1, W4, W5, W6, U1, U2,
K1

9. Ciekawe postaci we współczesnym buddyzmie: Sheng Yen i Thich Nhat Hanh. W2, W5, W6, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, zaliczenie
na ocenę, zaliczenie

Końcowa ocena składa się z dwóch części: oceny wiedzy i
zaangażowania studentów w trakcie zajęć oraz wyniku
krótkiej pracy pisemnej omawiającej wybrane zagadnienie z
zakresu etyki buddyjskiej. Warunkiem zaliczenia kursu jest
przedstawienie pracy i co najmniej 80% frekwencja.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Posiadanie pewnej podstawowej wiedzy na temat historii i doktryny buddyjskiej, bierna znajomość j. angielskiego.
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Historia buddyzmu III (buddyzm tybetański i mongolski)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cd5879c3ece8

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0221Religia i teologia

Kod USOS
WFz.KPSC-8383

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem wykładów jest wykształcenie i rozwijanie umiejętności dostrzegania i interpretowania zjawisk oraz
procesów kulturowych, religijnych i politycznych omawianych obszarów Azji.

C2
Celem ćwiczeń jest pogłębienie znajomości odmiennej kultury i religii, w tym zwrócenie uwagi na własne
uwarunkowania kulturowe i ich możliwy wpływ na rozumienie kultur i religii Tybetu i Mongolii. Celem ćwiczeń jest
także rozwijanie umiejętności czytania i analizy tekstów innej kultury oraz umiejętności formułowania
argumentów, prowadzenia dyskusji i realizacji zadań indywidualnych oraz zespołowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
- podstawowe metody analizy i interpretacji różnych
wytworów kultury właściwych dla buddyzmu
tybetańskiego i mongolskiego;

SNB_K1_W06 esej, dyskusja

W2
- różne wymiary tradycyjnej kultury tybetańskiej
i mongolskiej oraz ich związki z różnymi sferami życia
społecznego;

SNB_K1_W07 egzamin pisemny, esej,
dyskusja

W3 - kluczowe przemiany kulturowe na Wyżynie
Tybetańskiej i w Mongolii. SNB_K1_W08 egzamin pisemny, esej,

dyskusja

Umiejętności – Student potrafi:

U1

- rozpoznawać różne rodzaje wytworów kultury
tybetańskiej i mongolskiej oraz przeprowadzić ich
krytyczną analizę i interpretację zgodnie
z dyrektywami teoretyczno-metodologicznymi
perspektyw badawczych właściwych dziedzinom
wykorzystywanym w badaniach nad buddyzmem
(filozofia, religioznawstwo, kulturoznawstwo itd.);

SNB_K1_U04 egzamin pisemny, esej,
dyskusja

U2 - prezentować efekty swoich analiz w formie
pisemnych prac naukowych; SNB_K1_U06 esej

U3 - prezentować efekty swoich analiz w formie
wystąpienia ustnego. SNB_K1_U07 dyskusja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 - współdziałania i pracy w grupie oraz
do przyjmowania w niej różnych ról; SNB_K1_K01 dyskusja

K2 - docenienia roli dziedzictwa kulturowego tradycji
tybetańskiej i mongolskiej; SNB_K1_K03 egzamin pisemny

K3 - zachowywania postawy szacunku i tolerancji wobec
innych tradycji kulturowych. SNB_K1_K04 dyskusja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

Przygotowanie prac pisemnych 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do ćwiczeń 20

przygotowanie do egzaminu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Kontekst kulturowy (szamanizm himalajski i ałtajski, bon, tengryzm, bø murgel). U1, K3

2. Tantra i buddyzm tantryczny w Indiach. W1, K3

3. Wprowadzenie buddyzmu do Tybetu. Buddyzm starej szkoły (rnying ma). U1, U3, K2

4. Druga fala buddyzacji. Standardy moralne szkoły kadam i jej późniejsza
transformacja w szkołę gelug. W3, U3, K1

5. Specyfika pozostałych szkół nowych (sakya i kagyu). W3, U1, U3

6. Buddyzm w Mongolii – historia i polityka. W3, U1, U3

7. Reprezentatywne dla buddyzmu tybeto-mongolskiego postacie specjalistów
religijnych (lama, mnich, jogin, siddha, terton). W2, U2, U3, K1, K3

8. Literatura i sztuki plastyczne jako nośniki buddyzmu tybetańskiego i
mongolskiego. W2, U1, U3, K1

9. Życie monastyczne w Tybecie i Mongolii w ujęciu diachronicznym. W2, U3, K3

10. Typowe dla wadźrajany i dzogczen formy medytacji siedzącej i medytacji w ruchu. W2, U1, U3

11. Typologia rytuałów. Strukturalna i funkcjonalna analiza przypadku. W1, U1, U2, U3, K3

12. Formy pobożności ludowej. W2, W3, U3, K3

13. Najnowsze tendencje i nurty buddyzmu tybeto-mongolskiego. W2, W3, U2, U3, K1

14. Kultura i religijność diaspory tybetańskiej i mongolskiej. W3, U3, K2

15. Specyfika buddyzmu tybeto-mongolskiego. W2, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny
Aby być dopuszczonym do egzaminu, należy uzyskać zaliczenie ćwiczeń.
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie co najmniej 60%
poprawnych odpowiedzi z całości zadań egzaminacyjnych.

ćwiczenia esej, dyskusja
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń są: obecność, znajomość lektur
(wskazanych przez prowadzącego ćwiczenia) umożliwiająca aktywność na
zajęciach oraz napisanie pracy na wybrany, uzgodniony z prowadzącym,
temat.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność na zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieobecności.
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Epistemologia buddyjska
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cd5879c6a3e6

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Filozofia

Klasyfikacja ISCED
0223Filozofia i etyka

Kod USOS
WFz.KPSC-8384

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student zapoznaje się z podstawowymi tekstami
kanonicznymi epistemologii buddyjskiej SNB_K1_W09 egzamin ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 dokonywać analizy wybranych fragmentów tekstów
filozoficznych epistemologii buddyjskiej SNB_K1_U02 egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1
pogłębiania swej wiedzy na drodze samodzielnych
studiów nad tekstami klasycznymi i literaturą
przedmiotu

SNB_K1_K07 egzamin ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

poznanie terminologii obcojęzycznej 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 40

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. historia epistemologii buddyjskiej W1

2. podstawowe pojęcia epistemologii buddyjskiej W1, U1

3. podstawowe problemy epistemologii buddyjskiej W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin ustny udział w zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Nacjonalizmy i separatyzmy Azji Południowej – upolitycznianie religii
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cd5879c9cfe1

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0220Przedmioty humanistyczne (z wyłączeniem
języków) nie określone dalej

Kod USOS

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 zaznajomienie studenta z problematyka nacjonalizmów w Azji oraz relacji tego zjawiska do procesów społeczno
politycznych dotyczących religii(buddyzm)

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
terminologie naukowa dotyczaca nacjonalizmu,
narodu i tozsamosci. rozumie relacje w Azji pomiedzy
kwetiami narod/nacjonalizm a religia i zwiazane z tym
emocje.

SNB_K1_W03,
SNB_K1_W08 zaliczenie na ocenę

W2
umiejetnosc powiazania oceny procesow budowania
nacjonalizmow w  Azji ze zjawiskami tego typu
w Europie

SNB_K1_W03,
SNB_K1_W06,
SNB_K1_W08

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
analizowac relacje pomiedzy religia (buddyzmem) w 
krajach Azji a  procesami hisrtorycznymi i spolecznymi
w tych krajach

SNB_K1_U03,
SNB_K1_U04 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 samodzieolnego oceniania sytuacji spolecznych
i procesow hostorycznych w krajach Azji(buddysm)

SNB_K1_K03,
SNB_K1_K04,
SNB_K1_K06,
SNB_K1_K09

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1.Podział Indii w 1947.znaczenie czynnika wyznaniowego 2.Tożsamosci
wyznaniowe w Azji Płd. w okresie prekolonialnym i kolonialnym 3.Rola państw
poza Azją Płd. w kreowaniu w tym regionie projektów separatystycznych
4.Perspektywa europejska oceny nacjonalizmów i separatyzmów w Azji Płd.
5.Tamilowie –budowanie tożsamości narodowej i projektów separatystycznych
6.Cejlon –Sri Lanka – nacjonalizmy i rola czynnika wyznaniowego 7.Pakistan
nacjonalizmy i rola czynnika wyznaniowego 8.Bengalczycy – nacjonalizmy i rola
czynnika wyznaniowego 9.Bangladesz- postulaty separatystyczne ludu Czakma
10.Pogranicza Azji Płd.-aspiracje narodowo separatystyczne .Porównanie Nepal-
Chanat Kalatu cz.1

11. Pogranicza Azji Płd.-aspiracje narodowo separatystyczne .Porównanie Nepal-
Chanat Kalatu cz.2 12.Sind- nacjonalizm i rola czynnika wyznaniowego 13.
Bangladesz- jedyny skuteczny projekt separatystyczny w Azji Płd. od 1947- rola
czynnika wyznaniowego 14. Budowanie projektu separatystycznego w Azji Płd. w
XXI wieku 15. Oceny nacjonalizmów i separatyzmów w Azji Płd. perspektywa
polska

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę obecność na wykładach ( max 3 nieusprawiedliwione nieobecności

Wymagania wstępne i dodatkowe
wskazana znajomość języka angielskiego
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Sztuka buddyjska w Indiach
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cd5879cc94a2

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Klasyfikacja ISCED
0220Przedmioty humanistyczne (z wyłączeniem
języków) nie określone dalej

Kod USOS

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Student zapozna się z najważniejszymi zjawiskami w zakresie sztuki buddyjskiej na subkontynencie indyjskim (w
ujęciu chronologicznym).

C2 Student pozna główne zabytki architektury, rzeźby i malarstwa, zdobędzie umiejętność odczytywania symboliki
wizerunków (podstawy ikonografii).

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 terminologię, teorie i metody badawcze z zakresu
nauk humanistycznych-nauk o sztuce [SNB1A_W03] SNB_K1_W03 egzamin pisemny

W2
najważniejsze buddyjskie kultury Wschodu wszystkich
epok oraz procesy akulturacyjne buddyzmu w innych
kręgach kulturowych [SNB1A_W05]

SNB_K1_W05 egzamin pisemny

W3 podstawowe metody analizy i interpretacji różnych
wytworów kultury (sztuka) [SNBA_W06] SNB_K1_W06 egzamin pisemny

W4 różne wymiary kultury buddyjskiej i jej związki
z różnymi sferami życia społecznego [SNB1A_W07] SNB_K1_W07 egzamin pisemny

W5 kluczowe przemiany kulturowe w buddyjskich krajach
Azji [SNB1A_W08] SNB_K1_W08 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

rozpoznawać różne rodzaje wytworów kultury
buddyjskiej oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę
i interpretację zgodnie z dyrektywami teoretyczno-
metodologicznymi perspektyw badawczych
właściwych dziedzinom wykorzystywanym
w badaniach nad buddyzmem (sztuka,
kulturoznawstwo itd.) [SNB1A_U04]

SNB_K1_U04 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 docenienia roli dziedzictwa kulturowego różnych
tradycji [SNB1A_K03] SNB_K1_K03 egzamin pisemny

K2 zachowywania postawy szacunku i tolerancji wobec
innych tradycji kulturowych [SNB1A_K04] SNB_K1_K04 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. 1. Wprowadzenie do sztuki regionu, wstęp do ikonografii wizerunków,
terminologia. W1, W3
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2.
2 i 3. Najstarsze buddyjskie zabytki na subkontynencie indyjskim
- geneza stupy
- style najstarszych stup
- skalne sanktuaria i klasztory - okres początkowy.

W2, W3, U1, K1, K2

3. 4. Okres anikoniczny w rzeźbie vs. najstarsze wizerunki. W1, W2, W3, W4, W5,
U1, K1, K2

4. 5. Szkoła rzeźby Gandhary a szkoła Mathury
- tworzenie wzorców i kanonów.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, K1, K2

5. 6. Sceny z życia Buddy w sztuce pierwszych wieków n.e. W1, W2, W3, W4, W5,
U1, K1, K2

6. 7. Sztuka za panowania dynastii Kuszanów a sztuka Guptów
- ze szczególnym uwzględnieniem stylu Sarnath.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, K1, K2

7. 8. Skalne sanktuaria i klasztory - okres rozkwitu
- ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa ściennego.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, K1, K2

8. 9. Sztuka okresu postguptyjskiego. W1, W2, W3, W4, W5,
U1, K1, K2

9. 10. Rozwój architektury wolnostojącej i powstanie późniejszych centrów
buddyjskich (na przykładzie Nalandy).

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, K1, K2

10. 11. Sztuka za panowania dynastii Pala-Sena. W1, W2, W3, W4, W5,
U1, K1, K2

11.
12. Sztuka buddyjska w środkowych i południowych Indiach
- Odisha
- Nagapattinam.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, K1, K2

12. 13. Malarstwo manuskryptów. W1, W2, W3, W4, W5,
U1, K1, K2

13. 14. Rozprzestrzenienie sztuki poza Indie - przeniesione wzorce. W2, W3, W4, U1, K1, K2

14. 15. Najważniejsze kolekcje sztuki buddyjskiej w muzeach na świecie. W3, W4, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny • forma egzaminu: egzamin pisemy (pytania otwarte); • warunki
zaliczenia (uzyskanie 60% punktów z egzaminu).
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Seminarium dyplomowe
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cd5879d0874c

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0220Przedmioty humanistyczne (z wyłączeniem
języków) nie określone dalej

Kod USOS

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
0.0

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest przygotowanie studenta do prawidłowego napisania artykułu naukowego, opanowanie zasad
konstruowania pracy, tworzenia przypisów i bibliografii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu



Sylabusy 210 / 226

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Studenci znają i rozumieją metody badawcze
z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. SNB_K1_W03 zaliczenie na ocenę

W2 Studenci znają i rozumieją podstawowe pojęcia
i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego. SNB_K1_W10 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Studenci potrafią samodzielnie zdobywać wiedzę
i analizować teksty naukowe z zakresu badań nad
kulturami buddyjskimi w różnych okresach ich historii.

SNB_K1_U02 zaliczenie na ocenę

U2 Studenci potrafią prezentować efekty swoich analiz
w formie pisemnych prac naukowych. SNB_K1_U06 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Studenci są gotowi do dbałości o etyczny wymiar
badań naukowych. SNB_K1_K08 zaliczenie na ocenę

K2 Studenci są gotowi do samodzielnego uzupełniania
i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności.

SNB_K1_K02,
SNB_K1_K07 zaliczenie na ocenę

K3 Studenci są gotowi do myślenia i działania w sposób
kreatywny. SNB_K1_K06 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Semestr 5

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przygotowanie pracy dyplomowej 60

przygotowanie referatu 10

konsultacje 10

przygotowanie do ćwiczeń 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 6

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć



Sylabusy 211 / 226

seminarium 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Konstruowanie artykułu naukowego. U2, K1

2. Prace przygotowawcze związane z pisaniem artykułu. W1, K2

3. Zbieranie materiałów (dostępność materiału, korzystanie z baz internetowych i
elektronicznych zasobów bibliotecznych). U1, K2

4. Praca z tekstem w języku obcym. W1, U2, K2

5. Opracowywanie zebranego materiału. W1, U2, K2, K3

6. Cechy dobrego stylu – język naukowy a język potoczny. W1, U2, K1

7. Cytowanie. U1, K1

8. Plagiat – przykłady, rozpoznanie plagiatu. W2, U2, K1

9. Przypisy i bibliografia (używanie skrótów polskich i łacińskich). W1, U2, K2

10. Układ graficzny. U1

Informacje rozszerzone

Semestr 5

Metody nauczania:

seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium
Obecność na zajęciach, aktywność, prezentacja na zajęciach tematu
artykułu i jego schematu, przygotowanie roboczej wersji ok. 30% artykułu
wraz z bibliografią.

Semestr 6

Metody nauczania:

seminarium, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie na ocenę Artykuł licencjacki
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Język buddyjski – sanskryt III
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNB00S.1300.5cd5583f600a8.19

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0231Nauka języków

Kod USOS

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
brak zaliczenia

Sposób realizacji i godziny zajęć
translatorium: 90

Liczba
punktów ECTS
0.0

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
translatorium: 90

Liczba
punktów ECTS
12.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest rozwijanie kompetencji językowych w zakresie lektury tekstów sanskryckich. Podczas zajęć
studenci pracują nad tłumaczeniem i interpretacją oryginalnych tekstów źródłowych wybranych przez
prowadzącego. Kurs ma na celu utrwalenie nabytych umiejętności w zakresie słownictwa i gramatyki oraz
rozwijanie umiejętności tłumaczenia tekstów w sanskrycie klasycznym, jak również wprowadzenie
do problematyki tłumaczenia tekstów buddyjskich w tzw. sanskrycie hybrydowym. Kurs przygotowuje studentów
do samodzielnego tłumaczenia i analizy gramatycznej tekstów źródłowych. Zajęcia akcentują kulturotwórcza rolę
języka oraz wprowadzają studentów w kulturowe aspekty lietartury sanskryckiej.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 absolwent zna i rozumie podstawowe metody analizy
i interpretacji różnych wytworów kultury SNB_K1_W06 egzamin pisemny / ustny

W2
absolwent zna i rozumie różne wymiary kultury
buddyjskiej i jej związki z różnymi sferami życia
społecznego

SNB_K1_W07 egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
absolwent potrafi władać tradycyjnym językiem
kultury buddyjskiej (sanskrytem, tybetańskim,
chińskim)

SNB_K1_U08 egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 absolwent jest gotów do samodzielnego
organizowania i realizowania wyznaczonych zadań SNB_K1_K02 egzamin pisemny / ustny

K2 absolwent jest gotów do docenienia roli dziedzictwa
kulturowego różnych tradycji SNB_K1_K03 egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

Semestr 5

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

translatorium 90

przygotowanie do zajęć 50

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 6

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

translatorium 90

przygotowanie do zajęć 50
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przygotowanie do egzaminu 20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
170

ECTS
12.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Tłumaczeniem i interpretacją oryginalnych tekstów źródłowych wybranych przez
prowadzącego. Kurs ma na celu utrwalenie nabytych umiejętności w zakresie
słownictwa i gramatyki oraz rozwijanie umiejętności tłumaczenia tekstów w
sanskrycie klasycznym , jak również wprowadzenie do problematyki tłumaczenia
tekstów buddyjskich w tzw. sanskrycie hybrydowym. Kurs przygotowuje
studentów do samodzielnego tłumaczenia i analizy gramatycznej sanskryckich
tekstów źródłowych. Zajęcia akcentują kulturotwórcza rolę języka oraz
wprowadzają studentów w kulturowe aspekty literatury sanskryckiej.

W1, W2, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone

Semestr 5

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

translatorium
Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin ustny Warunkiem dopuszczenia do
egzaminu jest aktywny udział na zajęciach, frekwencja (dopuszcza się 5
nieobecności w semestrze).

Semestr 6

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

translatorium egzamin pisemny / ustny
Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin ustny Warunkiem
dopuszczenia do egzaminu jest aktywny udział na zajęciach,
frekwencja (dopuszcza się 5 nieobecności w semestrze).

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa
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Język buddyjski – tybetański III
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNB00S.1300.5cd5583f8632e.19

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0231Nauka języków

Kod USOS

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
brak zaliczenia

Sposób realizacji i godziny zajęć
translatorium: 90

Liczba
punktów ECTS
0.0

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
translatorium: 90

Liczba
punktów ECTS
12.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 podstawowa umiejętność przekładu prostego tekstu klasycznego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe, proste teksty filozofii buddyjskiej
w języku tybetańskim SNB_K1_W09 esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1
posługiwać się strukturami gramatycznymi
klasycznego języka tybetańskiego i pojęciami
filozoficznymi

SNB_K1_U08 esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
samodzielnej analizy tekstu filozoficznego
i pogłębiania jego rozumienia poprzez korzystanie
z literatury przedmiotu

SNB_K1_K06,
SNB_K1_K07 esej

Bilans punktów ECTS

Semestr 5

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

translatorium 90

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 6

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

translatorium 90

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

przygotowanie raportu 30

przygotowanie do ćwiczeń 100

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
250

ECTS
12.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut



Sylabusy 217 / 226

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Poznanie terminologii i frazeologii tybetańskiego tekstu filozoficznego U1

2. poznanie metod analizy tekstu filozoficznego w klasycznym języku tybetańskim W1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 5

Metody nauczania:

analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków, konwersatorium językowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

translatorium aktywny udział zajęciach

Semestr 6

Metody nauczania:

analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków, konwersatorium językowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

translatorium esej aktywny udział z zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczenie zajęć Tybetański I oraz Tybetański II
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Język buddyjski – chiński III
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
UJ.WFzSNB00S.1300.5cd5583faa438.19

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0231Nauka języków

Kod USOS

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
brak zaliczenia

Sposób realizacji i godziny zajęć
translatorium: 90

Liczba
punktów ECTS
0.0

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
translatorium: 90

Liczba
punktów ECTS
12.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Umiejętności – Student potrafi:
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U1

absolwent potrafi posługiwać się językiem obcym
w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych,
właściwych dla studiowanego kierunku studiów,
zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

SNB_K1_U09 zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS

Semestr 5

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

translatorium 90

poznanie terminologii obcojęzycznej 30

przygotowanie do zajęć 30

Przygotowanie do sprawdzianów 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
210

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 6

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

translatorium 90

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
12.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. 1. Nauka wymowy z naciskiem na poprawną wymowę tonów U1

2. 2. Nauka pisma chińskiego U1

3. 3. Nauka gramatyki języka mandaryńskiego U1

4. 4. Nauka słownictwa przydatnego w komunikacji U1

5. 5. Tłumaczenie tekstów. U1

Informacje rozszerzone

Semestr 5

Metody nauczania:

konwersatorium językowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

translatorium
1. Regularna obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione
nieobecności) 45 % 2. Prace domowe sprawdzające opanowanie materiału
20% 3. Pisemne zaliczenie przedmiotu w formie okresowego testu oraz
sprawdzianu ustnego.35%

Semestr 6

Metody nauczania:

analiza tekstów, konwersatorium językowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

translatorium zaliczenie pisemne, zaliczenie
ustne

1. Regularna obecność na zajęciach (dopuszczalne 2
nieusprawiedliwione nieobecności) 45 % 2. Prace domowe
sprawdzające opanowanie materiału 20% 3. Pisemne
zaliczenie przedmiotu w formie okresowego testu oraz
sprawdzianu ustnego. 35%



Sylabusy 221 / 226

Historia buddyzmu IV (buddyzm współczesny)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cd5879d5cb07

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0221Religia i teologia

Kod USOS

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem wykładów jest poznanie historii i recepcji oraz zrozumienie procesów adaptacji buddyzmu w zachodnim
kręgu kulturowym, a także współczesnych zjawisk kulturowych i religijnych, związanych z buddyzmem
na Zachodzie i w Azji.

C2
Celem ćwiczeń jest pogłębienie wiedzy uzyskanej podczas wykładów oraz rozwijanie umiejętności czytania,
analizy i interpretacji tekstów innej kultury, a także umiejętności ustnego i pisemnego formułowania argumentów
i prowadzenia dyskusji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
podstawowe metody analizy i interpretacji różnych
wytworów kultury właściwych dla buddyzmu
współczesnego

SNB_K1_W06 zaliczenie na ocenę

W2

zna i rozumie różne wymiary historii i recepcji
buddyzmu w zachodnim kręgu kulturowym oraz
przemian kulturowych w buddyjskich krajach
i w obrębie samego buddyzmu, w tym ich związki
z różnymi sferami życia społecznego

SNB_K1_W07 egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W3 zna i rozumie kluczowe przemiany kulturowe
zachodzące w obrębie buddyzmu we współczesnej Azji SNB_K1_W08 egzamin pisemny,

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1

rozpoznawać różne rodzaje wytworów współczesnej
kultury buddyjskiej oraz przeprowadzić ich krytyczną
analizę i interpretację zgodnie z dyrektywami
teoretyczno-metodologicznymi perspektyw
badawczych właściwych dziedzinom
wykorzystywanym w badaniach nad buddyzmem
(filozofia, religioznawstwo, kulturoznawstwo itd.)

SNB_K1_U04 egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U2 prezentować efekty swoich analiz w formie pisemnych
prac naukowych SNB_K1_U06 zaliczenie na ocenę

U3 prezentować efekty swoich analiz w formie
wystąpienia ustnego SNB_K1_U07 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 współdziałania i pracy w grupie oraz do przyjmowania
w niej różnych ról SNB_K1_K01 zaliczenie na ocenę

K2 docenienia roli dziedzictwa kulturowego tradycji
buddyjskiej SNB_K1_K03 zaliczenie na ocenę

K3 zachowywania postawy szacunku i tolerancji wobec
innych tradycji kulturowych SNB_K1_K04 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

przygotowanie eseju 10

przygotowanie do egzaminu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Kiedy pojawił się termin „buddyzm”. Powstanie navayany. W1, W2, K2

2. Buddyzm na Zachodzie. Historia kontaktów i recepcji. W2, U3

3. Buddyzm a kontrkultura. Beat Generation i ruch hippisowski. W2, U1, U3

4. Historia recepcji buddyzmu w Polsce. W2, U3

5. Wspólnoty buddyjskie w Polsce i na Zachodzie. W2, U2, U3, K1

6. Buddyjski mit. W2, U1, U3

7. Kim są zachodni buddyści? Profil wyznawców. W2, U3

8. Charyzmatyczni przywódcy buddyjscy – ujęcie socjologiczne i doktrynalne. W2, W3, U3

9. Ekumenizm i dialog międzyreligijny buddyzmu. W2, U3, K3

10. Buddyzm protestancki, postmodernistyczny i sekularny. W2, U1, U3

11. Kraje buddyjskie Azji – komercjalizacja usług i procesy globalizacyjne. W3, U1, U3, K2

12. Polityczne wykorzystywanie buddyzmu. Buddyzm a przemoc. W3, U1, U3

13. Buddyzm zaangażowany i stanowisko buddyzmu wobec współczesnych
dylematów etycznych. W2, W3, U3

14. Pozycja kobiet w buddyzmie – doktryna, praktyki kulturowe, ruchy współczesne. W3, U3

15. Buddyzm w epoce cyfrowej. W3, U2, U3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny
Aby być dopuszczonym do egzaminu, należy uzyskać zaliczenie ćwiczeń.
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie co najmniej 60%
poprawnych odpowiedzi z całości zadań egzaminacyjnych.

ćwiczenia zaliczenie na ocenę
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń są: obecność, znajomość lektur
(wskazanych przez prowadzącego ćwiczenia) umożliwiająca aktywność
na zajęciach oraz napisanie pracy na uzgodniony z prowadzącym, temat.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach Bierna znajomość języka angielskiego.
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Buddyjskie praktyki medytacyjne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia nad buddyzmem

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filozoficzny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2019/20

Kod przedmiotu
5cd5879d8c0a3

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0221Religia i teologia

Kod USOS

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zadaniem kursu jest kompleksowa rekonstrukcja dziejów rozwoju teoretycznej myśli buddyjskiej dotyczącej
technik i praktyk kultywowania umysłu. Na tle złożonej historii buddyzmu azjatyckiego i jego kulturowych
uwarunkowań dyskutowany jest problem ciągłości i innowacji myśli buddyjskiej w zakresie medytacji i jej roli
w treningu duchowym. Wiedza zyskana przez słuchaczy – uporządkowana kryterium historycznym – daje pełen
obraz kluczowego czynnika determinującego postać buddyjskiej doktryny na przestrzeni dziejów i jako taka jest
niezbędna do rozwijania kompetencji buddologicznych w obszarze kulturoznawczym, filozoficznym,
religioznawczym itd. Kurs stawia szczególnie na wyrobienie umiejętności krytycznego spojrzenia na przecięcie
konfesyjnego i naukowego dyskursu w badaniach nad buddyjskimi medytacjami.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
studenci znają i rozumieją metody badań
tekstualnych, na których opiera się większość
naukowych teorii dotyczących buddyjskich praktyk
medytacyjnych.

SNB_K1_W02,
SNB_K1_W04 egzamin ustny

W2
studenci znają i rozumieją kluczowy aspekt wszystkich
nurtów buddyzmu, jakim jest problematyka
doświadczenia medytacyjnego przejawiająca się
na poziomie filozoficznym, kultowym i społecznym.

SNB_K1_W07 egzamin ustny

W3
studenci znają i rozumieją historyczne przemiany,
jakie doprowadziły do wykształcenia się różnorodnych
kulturowych manifestacji myśli dotyczącej buddyjskiej
medytacji.

SNB_K1_W08 egzamin ustny, esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1
studenci potrafią zastosować poznane teorie
odnoszące się do praktyk medytacyjnych
do odczytania wybranych aspektów kultury
buddyjskiej.

SNB_K1_U01,
SNB_K1_U03 egzamin ustny, esej

U2
studenci potrafią krytycznie interpretować historyczne
przemiany w obrębie buddyjskich teorii medytacji,
które doprowadziły do różnic we współczesnym
rozumieniu wielu technik pracy nad umysłem.

SNB_K1_U04 egzamin ustny, esej

U3
studenci potrafią przygotować pisemną pracę o profilu
akademickim, zreferować ją w sposób syntetyczny
i „obronić” przed krytyką.

SNB_K1_U06,
SNB_K1_U07 esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
studenci są gotowi do współdziałania z grupą w celu
wypracowania stanowiska wobec problemu
naukowego.

SNB_K1_K01 esej

K2 studenci są gotowi do samodzielnego organizowania
i realizowania wyznaczonych zadań. SNB_K1_K02 esej

K3 studenci są gotowi do docenienia roli dziedzictwa
kulturowego różnych tradycji kulturowych. SNB_K1_K03 egzamin ustny, esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

przygotowanie do egzaminu 45

przygotowanie do ćwiczeń 15

przygotowanie eseju 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Czym jest medytacja? Definicje słownikowe pojęcia, synonimy. Omówienie
wyobrażeń zakorzenionych w religiach innych niż buddyzm i w zachodniej kulturze
popularnej.

W1, W3, U2

2.
Medytacja w buddyzmie: jej charakterystyka i funkcja. Zakres semantyczny i
interpretacja terminu bhāvanā. Praktyka medytacyjna jako istota buddyzmu
dawniej i dziś. Rzut oka na najważniejsze praktyki w perspektywie historycznej.

W1, W3, U1

3. Źródła buddyjskiej medytacji na przykładzie analizy nauk Alary Kalamy i Uddaki
Ramaputty. W1, U1, U2

4.
Praktyki medytacyjne w nikajach, agamach i palijskiej literaturze postkanonicznej
(medytacja dźhaniczna, praktyka przytomności w Satipatthana-suttcie oraz
Anapanasati-sutcie, praktyka anussati, praktyka czterech wzniosłych stanów,
"pojazd" wyciszenia i wglądu).

W1, W2, W3, U1, U2

5.
Rozdźwięk między nikajami/agamami a źródłami postkanonicznymi w odniesieniu
do zjawiska wglądu. Trudności z uzgodnieniem idei wglądu ze skupieniem
rozwijanym w dźhanach.

W1, W2, W3, U1, U2

6. Współczesne oblicza medytacji w krajach therawady i na Zachodzie: Vipassanā
Movement, Kammaṭṭhāna (tajska tradycja leśna). W1, W2, W3, U1, U2

7. Praktyki medytacyjne w buddyzmie mahajany (medytacja w sutrach samadhi oraz
w ujęciu Bhawanakram Kamalaśili). W1, W2, W3, U1, U2

8. Wprowadzenie do praktyk tantrycznych. Joga w tantrach i pieśniach
mahasiddhów. W1, W2, W3, U1, U2

9. Praktyki medytacyjne buddyzmu tybetańskiego (joga bóstwa, mahamudra,
dzogczen). W1, W2, W3, U1, U2

10. Medytacja w buddyzmie sinojapońskim (tiantai, szkoły czystej ziemi, chan/zen). W1, W2, W3, U1, U2

11. Podsumowanie. Konsultacje prac zaliczeniowych. U3, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny Warunkiem dopuszczającym do egzaminu jest uczestnictwo w zajęciach
oraz zaliczenie ćwiczeń poprzez przedstawienie pracy pisemnej.

ćwiczenia esej Praca pisemna o charakterze artykułu naukowego.




