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Charakterystyka kierunku

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Nazwa kierunku: studia bliskowschodnie

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 polityce i administracji 52%

Nauki o kulturze i religii 26%

Nauki socjologiczne 13%

Językoznawstwo 3%

Nauki prawne 2%

Filozofia 2%

Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 2%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia

Charakterystyka kierunku

Studia  bliskowschodnie  to  program,  który  w  Instytucie  Bliskiego  i  Dalekiego  Wschodu  jest  rozwijany  i  modyfikowany  od
samego początku istnienia jednostki. Stanowi on połączenie modułów z dziedziny nauk społecznych oraz humanistycznych
czego  rezultatem jest  oferta  studiów  ściśle  uwzględniająca  bogatą  warstwę  kontekstualną  szeroko  pojętego  regionu
Bliskiego  Wschodu  i  Afryki  Północnej  (angielski  termin  MENA),  ze  szczególnym  naciskiem  na  specyfikę  poszczególnych
państw  arabskich  oraz  Izrael.  Specyfiką  studiów  bliskowschodnich,  odróżniającą  je  zarówno  od  innych  kierunków
kulturoznawczych oraz regionalnych, jest również opanowywanie na poziomie komunikatywnym wybranego języka regionu -
arabskiego lub hebrajskiego - swoistego dla poznawanej kultury, co ma ułatwić Studentowi dostrzeganie w badanych sferach
zagadnień semiotycznych, aksjologicznych i społecznych. Istotnym elementem procesu tworzenia programu studiów jest
analiza  najnowszych  trendów w badaniach  nad  szeroko  pojętym regionem Bliskiego  Wschodu i  Afryki  Północnej  -  w
kontekście takiej tematyki jak role rewolucji i ich uwarunkowania społeczno-polityczne, przemiany wzorców społecznych oraz
kulturowych oraz ich wpływ na wydarzenia polityczne w regionie itp. Student w trakcie studiów uczy się analizować genezę,
podłoże oraz uwarunkowania obecnej sytuacji społeczno-politycznej w regionie i jej wpływ na międzynarodową politykę
relacji w regionie. Ważnym komponentem programu jest uwzględnienie przedmiotów wpisujących się w ścieżkę studiów i
badań  nad  współczesnym Izraelem,  jego  miejscem w  regionie  i  kompleksowemu charakterowi  relacji  pomiędzy  tym
państwem a arabskimi sąsiadami, Turcją, Iranem i pozostałymi krajami świata.
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Koncepcja kształcenia

Koncepcja studiów bliskowschodnich, rozwijana od samego początku istnienia Instytutu Bliskiego i  Dalekiego Wschodu,
zarówno  w  ramach  współczesnych  studiów  nad  światem  arabskim  jak  i  studiów  izraelskich,  przyczynia  się  do
unowocześniania  programu interdyscyplinarnych  badań,  które  od  lat  są  rozwijane  w  strukturze  Instytutu.  Kształcenie
studenta, odbywające się zgodnie z dialogiczną postawą przyświecającą całemu Uniwersytetowi Jagiellońskiemu ma więc na
celu nie tylko ugruntowanie wiedzy w zakresie objętym programem studiów, ale także innowacyjne podejście do materiału
zajęciowego, oparte nie tylko na wykładach, ale uwzględniające również serię praktycznych warsztatów, przygotowujących
Studenta do pogłębionej  analizy struktur i  zależności  w obrębie państw regionu,  poprzez zdobywanie merytorycznego
doświadczenia w ramach współpracy z osobami zajmującymi się Bliskim Wschodem, zwłaszcza w kontekście dyplomacji i
działań o charakterze pomocowym. Proces kształcenia jest mocno ukierunkowany na uczenie postawy otwartości, koniecznej
do budowania  efektywnej  współpracy  w obrębie  środowisk  międzynarodowych,  zaangażowanych w kwestie  dotyczące
regionu Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

Cele kształcenia

zdobycie  przez  Absolwenta  kierunku  zaawansowanej  wiedzy  z  zakresu  szeroko  pojętej  tematyki  polityczno-społecznej
Bliskiego Wschodu, z uwzględnieniem analizy obecnej sytuacji w regionie i jej wpływu na takie zjawiska jak migracja
przekazanie zaawansowanej wiedzy odnoszącej się do problematyki politycznej i  społecznej regionu, z uwzględnieniem
materiałów źródłowych
przygotowanie  absolwenta  do  pracy  w  środowisku  międzynarodowym  i  zdobywania  doświadczenia  związanego  ze
środowiskami akademickimi, biznesowymi, humanitarnymi
umiejętność posługiwania się językiem arabskim lub hebrajskim, zarówno komunikatywnie, jak i w kontekście korzystania z
materiałów źródłowych, potrzebnych do analizy bieżących uwarunkowań w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej

Potrzeby społeczno-gospodarcze

Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku

Studia  poświęcone  Bliskiemu Wschodowi,  oparte  na  grupie  przedmiotów,  kształtujących  kompetencje  Absolwentów w
obszarze ich znajomości realiów świata Bliskiego Wschodu, zróżnicowania i problemu braku stabilności części regionu. Osoby
mające  wykształcenie  w ramach kierunku Studia  bliskowschodnie  mogą się  realizować  zawodowo w kilku  obszarach,
zwłaszcza w obecnej sytuacji wzrostu migracji z terenów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Dostrzegalne jest także
zwiększenie  obecności  firm  polskich  na  rynkach  arabskich,  czego  przykładem  są  rozmaite  targi,  przyciągające  polskich
kontrahentów, decydujących się na korzystanie z pomocy i wsparcia merytorycznego, osób zaznajomionych z regionem, nie
tylko pod względem językowym, ale także świadomości kulturowej

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi

Kierunek Studia bliskowschodnie, również dzięki wieloletniemu doświadczeniu pracowników, przebywających w regionie daje
możliwość efektywnego i kompleksowego zaznajomienia się z funkcjonowaniem Bliskiego Wschodu, nie tylko w warstwie
teoretycznej, ale i praktycznej. Studenci ramach programu mają możliwość korzystania z wyjazdów na partnerskie uczelnie,
w celu pogłębiania wiedzy i nabywania własnego doświadczenia w prowadzeniu badań, zbieraniu materiału do analizy oraz
komunikacji międzykulturowej, która stanowi nieodłączną część warsztatową w trakcie programu studiów.
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Nauka, badania, infrastruktura

Główne kierunki badań naukowych w jednostce
W Katedrze Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej od samego początku prowadzone są wieloobszarowe badania dotyczące
regionu,  jego  uwarunkowań,  specyfiki  kulturowej  i  roli  w  stosunkach  międzynarodowych.  Badania  z  zakresu  historii
społeczno-politycznej  Bliskiego  Wschodu  i  Afryki  Północnej  odnoszą  się  zarówno  do  historycznych  procesów,  jak  i
współczesnych wydarzeń i ich znaczenia zarówno w perspektywie regionalnej jak i międzynarodowej. Kolejnym istotnym
obszarem badań podejmowanych przez Pracowników Katedry są badania z zakresu współczesnej polityki oraz procesów
przemian społecznych i kulturowych państw regionu i ich wzajemnego oddziaływania we wspomnianych zakresach. Ważnym
obszarem badań w Jednostce jest też tematyka z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych, szczególnie w
obszarze bezpieczeństwa, polityki i kultury regionu, ze szczególnym uwzględnieniem procesów migracyjnych i ich wpływu na
relacje z krajami europejskimi i  Stanami Zjednoczonymi, zwłaszcza z uwzględnieniem wydarzeń Arabskiej Wiosny i  ich
konsekwencji. Pracownicy programu Studiów bliskowschodnich regularnie przebywają także na badaniach terenowych w
regionie, w ramach jednostek akademickich z którymi Instytut współpracuje, własnych kwerend oraz projektów naukowo-
dydaktycznych.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Program studiów w ramach kierunku Studia  bliskowschodnie  jest  w ścisły  sposób związany z  zasadniczą  linią  badań
prowadzonych przez Pracowników Instytutu, ze szczególnym uwzględnieniem Pracowników Katedry Bliskiego Wschodu i
Afryki Północnej. Prowadzone w ramach programu studiów kursy mają na celu zapoznanie słuchaczy z przekształceniami
politycznymi, społeczno-gospodarczymi oraz kulturowymi w regionie Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki. Problematyka
poszczególnych modułów ma charakter interdyscyplinarny, nakierowany na uzyskanie pogłębionej świadomości złożonego
charakteru relacji w obrębie nie tylko państw, ale przede wszystkim ich społeczeństw, analizy takich czynników jak religia
czy miejscowa kultura na funkcjonowanie we współczesnej rzeczywistości szeroko rozumianego regionu Bliskiego Wschodu.
Treści kształcenia w formie kursów prowadzonych w ramach kierunku systematycznie uzupełniane są o aktualne rezultaty
badań, tak aby jak najlepiej odpowiadały na aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze, zwłaszcza w kontekście nasilenia
procesów migracyjnych. Curriculum programu studiów zapewnia również warsztaty, przygotowywane celem pogłębienia
kompetencji  funkcjonowania  w krajach bliskowschodnich,  lepszego rozumienia  panujących w nich  zwyczajów,  a  także
rozwijania umiejętności pracy w materii analitycznej, dziennikarskiej czy pomocy rozwojowej. Treści kursowe uzupełnione są
o rozwój umiejętności komunikacyjnych w wybranym języku, pozwalających na swobodne poruszanie się w regionie oraz
możliwość korzystania z podstawowych materiałów źródłowych, dla pogłębiania wiedzy.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Instytut  zlokalizowany jest  w nowo wyremontowanym budynku przy ul.  Oleandry 2a,  dzięki  czemu dysponuje dobrą i
nowoczesną  infrastrukturą.  Osiem  sal  dydaktycznych  pozostaje  w  bezpośredniej  administracji  Instytutu,  pozostałymi
ośmioma dysponuje Instytut Konfucjusza,  który mieści  się w tym samym budynku. Wszystkie sale są multimedialne i
przygotowane do prowadzenia również specjalistycznych zajęć językowych. Księgozbiór Instytutu jest włączony do zasobu
Biblioteki Jagiellońskiej, która jest zlokalizowana naprzeciwko nowej siedziby Instytutu, dzięki czemu studenci mają ciągły
dostęp do zbiorów.
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Program

Podstawowe informacje

Klasyfikacja ISCED: 0312

Liczba semestrów: 6

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu:

Student w trakcie programu ma do zaliczenia określoną liczbę przedmiotów obowiązkowych oraz fakultatywnych. Osobną
grupę  przedmiotów stanowi  grupa  specjalistycznych  kursów,  w  której  znajdują  się  także  opcje  wyboru,  zwiększające
uczestnictwo w części  arabskiej  lub  izraelskiej  programu.  W trakcie  programu Student  ma obowiązek sekwencyjnego
zaliczenia trzech lat lektoratu języka arabskiego lub hebrajskiego. Student zalicza także lektorat z języka angielskiego na
poziomie co najmniej B2. W ramach kursów fakultatywnych Student ma konieczność zaliczenia 60 punktów ECTS w ramach
zajęć fakultatywnych, w tym warsztaty analizy tekstów specjalistycznych. Student przygotowuje także pracę licencjacką z
wybranej przez siebie dyscypliny (nauk o polityce i administracji lub nauk o kulturze i religii).

Liczba punktów ECTS

konieczna do ukończenia studiów 183

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia 167

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych 23

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej 60

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych 2

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

Liczba godzin zajęć

Łączna liczba godzin zajęć: 1848

Praktyki zawodowe

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Czas trwania praktyki studenckiej wynosi co najmniej 60 godzin dydaktycznych, jednak nie krócej niż trzy tygodnie. Praktyki
mogą być realizowane w ciągu roku akademickiego (jeśli nie kolidują z zajęciami dydaktycznymi) lub w okresie przerwy
semestralnej czy wakacyjnej. W Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu obowiązuje regulamin odbywania praktyk.
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Ukończenie studiów

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

Uzyskanie  183  punktów  ECTS,  w  tym  zaliczenie  wszystkich  kursów  obligatoryjnych,  złożenie  zaakceptowanej  przez
promotora pracy dyplomowej, a także zdanie egzaminu dyplomowego
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Efekty uczenia się

Wiedza

Kod Treść PRK

SBI_K1_W01
Absolwent zna i rozumie rolę metodologii w badaniach nad przemianami relacji i
struktur w obrębie jednostki, społeczeństwa, państwa w rejonie Bliskiego Wschodu i
Afryki Północnej, z uwzględnieniem najnowszych tendencji w badaniach
akademickich

P6U_W

SBI_K1_W02
Absolwent zna i rozumie konsekwencje przemian o charakterze społeczno-
politycznym na funkcjonowanie jednostki w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki
Północnej

P6S_WG,
P6S_WK

SBI_K1_W03
Absolwent zna i rozumie schematy przenikania się różnorodnych tendencji, takich jak
religia na rzeczywistość społeczno-polityczną regionu, zarówno w ujęciu historycznym
jak i współczesnym

P6S_WG,
P6S_WK

SBI_K1_W04 Absolwent zna i rozumie rolę jednostki i jej miejsce w relacjach w obrębie Bliskiego
Wschodu i Afryki Północnej

P6S_WK,
P6S_WG

SBI_K1_W05 Absolwent zna i rozumie najnowsze metody i teorie dotyczące prowadzenia badań w
regionie, z uwzględnieniem analizy obecnej sytuacji w regionie P6U_W, P6S_WG

Umiejętności

Kod Treść PRK

SBI_K1_U01 Absolwent potrafi opisywać zachodzące w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki
Północnej przemiany i ich wpływ na stabilność krajów regionu

P6U_U, P6S_UW,
P6S_UO

SBI_K1_U02 Absolwent potrafi interpretować genezę konkretnych zjawisk społecznych i rolę jaką
odegrały w przestrzeni politycznej regionu Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej

P6U_U, P6S_UW,
P6S_UO

SBI_K1_U03 Absolwent potrafi podać hipotezę badawczą i na drodze analizy różnych czynników
przedstawić opis i rozwiązanie omawianego problemu

P6U_U, P6S_UW,
P6S_UU

SBI_K1_U04
Absolwent potrafi objaśniać w sposób zaawansowany znaczenie procesów
społecznych zachodzących w szeroko pojętym regionie Bliskiego Wschodu i Afryki
Północnej i ich wpływ na sytuację jednostkową

P6U_U, P6S_UW,
P6S_UO

SBI_K1_U05
Absolwent potrafi komunikować się w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych,
właściwych dla studiowanego kierunku, zgodne z wymaganiami określonymi dla
poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

P6S_UK, P6S_UO

Kompetencje społeczne

Kod Treść PRK

SBI_K1_K01 Absolwent jest gotów do ciągłego zwiększania swoich kompetencji w odniesieniu do
problematyki społecznej na Bliskim Wschodzie P6S_KK

SBI_K1_K02 Absolwent jest gotów do kształtowania umiejętności komunikacyjnych, potrzebnych
w ramach środowisk wielokulturowych P6S_KO

SBI_K1_K03
Absolwent jest gotów do zwiększania swoich kompetencji poprzez uczestnictwo w
projektach mających na celu szerzenie wiedzy na temat społeczeństw Bliskiego
Wschodu i Afryki Północnej

P6S_KO, P6U_K
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Kod Treść PRK

SBI_K1_K04
Absolwent jest gotów do działania w roli inicjatora relacji we współpracy
międzynarodowej pomiędzy społeczeństwami Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej a
środowiskiem międzynarodowym

P6S_KR, P6U_K
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Plany studiów

Semestr 1

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Historia filozofii 30 3,0 egzamin O

Środowisko geograficzne Bliskiego Wschodu 30 3,0 egzamin O

Historia społeczno-polityczna współczesnego Izraela 30 4,0 egzamin O

Mniejszości religijne i etniczne na Bliskim Wschodzie 30 3,0 egzamin O

Historia społeczno-polityczna krajów muzułmańskich na Bliskim
Wschodzie I (VII - XIX wiek) 30 4,0 egzamin O

Wstęp do islamu 30 3,0 egzamin O

Metodyka analizy tekstów naukowych 30 4,0 zaliczenie O

Wychowanie fizyczne 30 - zaliczenie O

Szkolenie BHK 4 - zaliczenie O

Szkolenie uniwersyteckie 4 - zaliczenie O

Praktyki 60 2,0 zaliczenie O

Zajęcia językowe O

W trakcie programu Student ma obowiązek sekwencyjnego zaliczenia trzech lat lektoratu języka arabskiego lub
hebrajskiego. Student zalicza także lektorat z języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 podczas II roku.

Lektorat języka arabskiego poz. 1 90 4,0 zaliczenie O

Lektorat języka hebrajskiego poz. 1 90 4,0 zaliczenie O

Grupa zajęć fakulatywnych O

Konieczność zaliczenia 60 punktów ECTS w ramach zajęć fakultatywnych, z czego min. 40 punktów ECTS w ramach
przemiotów z dyscypliny nauk o polityce i administracji, w tym 12 punktów w ramach warsztatów analizy tekstów
specjalistycznych odbywających się podczas II i III roku. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są
uruchamiane w danym roku akademickim.

Państwo i władza na Bliskim Wschodzie 30 4,0 zaliczenie F

Ewolucja doktryny dżihadu 30 4,0 zaliczenie F

Stosunki Izraela z Europą 30 4,0 zaliczenie F

Antropologia świata arabskiego 30 4,0 zaliczenie F

Feminizm arabski 30 4,0 zaliczenie F

Społeczno-kulturowe aspekty języka arabskiego 30 4,0 zaliczenie F

Kino muzułmańskich emigrantów 30 4,0 zaliczenie F

Polityka zagraniczna i dyplomacja państw Bliskiego Wschodu 30 4,0 zaliczenie F

Izrael na rynku międzynarodowym 30 4,0 zaliczenie F

Popkultura arabska 30 4,0 zaliczenie F

Polityczno-kulturowe aspekty tożsamości palestyńskiej 30 4,0 zaliczenie F

Oblicza muzułmańskiego fundamentalizmu w XX i XXI w. 30 4,0 zaliczenie F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Potencjał turystyczny Bliskiego Wschodu 30 4,0 zaliczenie F

Transformacje polityczne na Bliskim Wschodzie i w Afryce
Północnej 30 4,0 zaliczenie F

Lokalna i globalna polityka Islamskiej Republiki Iranu 30 4,0 zaliczenie F

Izrael na rynku międzynarodowym 30 4,0 zaliczenie F

Historia arabskiego nacjonalizmu 30 4,0 zaliczenie O

Siły zbrojne i służby specjalne Izraela 30 4,0 zaliczenie O

Iran - środowisko, gospodarka i społeczeństwo 30 4,0 zaliczenie F

Religia i polityka w państwie żydowskim 30 4,0 zaliczenie F

Izrael w regionie i świecie 30 4,0 zaliczenie F

Gospodarka Izraela 30 4,0 zaliczenie F

Semestr 2

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Metody i techniki badań społecznych 30 4,0 zaliczenie O

Wychowanie fizyczne 30 - zaliczenie O

Orientalizm 30 3,0 egzamin O

Społeczeństwa Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej 30 3,0 egzamin O

Historia społeczno-polityczna krajów muzułmańskich na Bliskim
Wschodzie II (XIX - XX) 30 4,0 egzamin O

Ochrona własności intelektualnej 10 1,0 zaliczenie O

Praktyki 60 2,0 zaliczenie O

Zajęcia językowe O

W trakcie programu Student ma obowiązek sekwencyjnego zaliczenia trzech lat lektoratu języka arabskiego lub
hebrajskiego. Student zalicza także lektorat z języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 podczas II roku.

Lektorat języka arabskiego poz. 1 90 4,0 egzamin O

Lektorat języka hebrajskiego poz. 1 90 4,0 egzamin O

Grupa zajęć fakulatywnych O

Konieczność zaliczenia 60 punktów ECTS w ramach zajęć fakultatywnych, z czego min. 40 punktów ECTS w ramach
przemiotów z dyscypliny nauk o polityce i administracji, w tym 12 punktów w ramach warsztatów analizy tekstów
specjalistycznych odbywających się podczas II i III roku. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są
uruchamiane w danym roku akademickim.

Państwo i władza na Bliskim Wschodzie 30 4,0 zaliczenie F

Ewolucja doktryny dżihadu 30 4,0 zaliczenie F

Stosunki Izraela z Europą 30 4,0 zaliczenie F

Antropologia świata arabskiego 30 4,0 zaliczenie F

Feminizm arabski 30 4,0 zaliczenie F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Społeczno-kulturowe aspekty języka arabskiego 30 4,0 zaliczenie F

Kino muzułmańskich emigrantów 30 4,0 zaliczenie F

Polityka zagraniczna i dyplomacja państw Bliskiego Wschodu 30 4,0 zaliczenie F

Izrael na rynku międzynarodowym 30 4,0 zaliczenie F

Popkultura arabska 30 4,0 zaliczenie F

Polityczno-kulturowe aspekty tożsamości palestyńskiej 30 4,0 zaliczenie F

Oblicza muzułmańskiego fundamentalizmu w XX i XXI w. 30 4,0 zaliczenie F

Potencjał turystyczny Bliskiego Wschodu 30 4,0 zaliczenie F

Transformacje polityczne na Bliskim Wschodzie i w Afryce
Północnej 30 4,0 zaliczenie F

Lokalna i globalna polityka Islamskiej Republiki Iranu 30 4,0 zaliczenie F

Izrael na rynku międzynarodowym 30 4,0 zaliczenie F

Historia arabskiego nacjonalizmu 30 4,0 zaliczenie O

Siły zbrojne i służby specjalne Izraela 30 4,0 zaliczenie O

Iran - środowisko, gospodarka i społeczeństwo 30 4,0 zaliczenie F

Religia i polityka w państwie żydowskim 30 4,0 zaliczenie F

Izrael w regionie i świecie 30 4,0 zaliczenie F

Gospodarka Izraela 30 4,0 zaliczenie F

Semestr 3

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Kultury Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej 30 4,0 egzamin O

Problematyka kolonialna w świecie arabskim 30 4,0 egzamin O

Stosunki i organizacje międzynarodowe na Bliskim Wschodzie 30 4,0 egzamin O

Scena polityczna Izraela 30 4,0 egzamin O

Logika 30 3,0 egzamin O

Praktyki 60 2,0 zaliczenie O

Zajęcia językowe O

W trakcie programu Student ma obowiązek sekwencyjnego zaliczenia trzech lat lektoratu języka arabskiego lub
hebrajskiego. Student zalicza także lektorat z języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 podczas II roku.

Lektorat języka arabskiego poz. 2 60 2,0 zaliczenie O

Lektorat języka hebrajskiego poz. 2 60 2,0 zaliczenie O

Lektorat języka angielskiego 60 2,0 zaliczenie O

Grupa zajęć fakulatywnych O
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Konieczność zaliczenia 60 punktów ECTS w ramach zajęć fakultatywnych, z czego min. 40 punktów ECTS w ramach
przemiotów z dyscypliny nauk o polityce i administracji, w tym 12 punktów w ramach warsztatów analizy tekstów
specjalistycznych odbywających się podczas II i III roku. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są
uruchamiane w danym roku akademickim.

Państwo i władza na Bliskim Wschodzie 30 4,0 zaliczenie F

Ewolucja doktryny dżihadu 30 4,0 zaliczenie F

Stosunki Izraela z Europą 30 4,0 zaliczenie F

Antropologia świata arabskiego 30 4,0 zaliczenie F

Feminizm arabski 30 4,0 zaliczenie F

Społeczno-kulturowe aspekty języka arabskiego 30 4,0 zaliczenie F

Kino muzułmańskich emigrantów 30 4,0 zaliczenie F

Polityka zagraniczna i dyplomacja państw Bliskiego Wschodu 30 4,0 zaliczenie F

Izrael na rynku międzynarodowym 30 4,0 zaliczenie F

Popkultura arabska 30 4,0 zaliczenie F

Polityczno-kulturowe aspekty tożsamości palestyńskiej 30 4,0 zaliczenie F

Oblicza muzułmańskiego fundamentalizmu w XX i XXI w. 30 4,0 zaliczenie F

Potencjał turystyczny Bliskiego Wschodu 30 4,0 zaliczenie F

Transformacje polityczne na Bliskim Wschodzie i w Afryce
Północnej 30 4,0 zaliczenie F

Lokalna i globalna polityka Islamskiej Republiki Iranu 30 4,0 zaliczenie F

Izrael na rynku międzynarodowym 30 4,0 zaliczenie F

Historia arabskiego nacjonalizmu 30 4,0 zaliczenie O

Siły zbrojne i służby specjalne Izraela 30 4,0 zaliczenie O

Iran - środowisko, gospodarka i społeczeństwo 30 4,0 zaliczenie F

Religia i polityka w państwie żydowskim 30 4,0 zaliczenie F

Izrael w regionie i świecie 30 4,0 zaliczenie F

Gospodarka Izraela 30 4,0 zaliczenie F

Warsztaty analizy tekstów specjalistycznych 30 3,0 zaliczenie F

Semestr 4

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Filozofia muzułmańska 30 4,0 egzamin O

Gospodarki Bliskiego Wschodu 30 4,0 egzamin O

Ideologie i doktryny na Bliskim Wschodzie 30 4,0 egzamin O

Proseminarium licencjackie 30 8,0 zaliczenie O

Zarządzanie międzykulturowe 30 4,0 egzamin O
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Praktyki 60 2,0 zaliczenie O

Zajęcia językowe O

W trakcie programu Student ma obowiązek sekwencyjnego zaliczenia trzech lat lektoratu języka arabskiego lub
hebrajskiego. Student zalicza także lektorat z języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 podczas II roku.

Lektorat języka arabskiego poz. 2 60 3,0 egzamin O

Lektorat języka hebrajskiego poz. 2 60 3,0 egzamin O

Lektorat języka angielskiego 60 3,0 egzamin O

Grupa zajęć fakulatywnych O

Konieczność zaliczenia 60 punktów ECTS w ramach zajęć fakultatywnych, z czego min. 40 punktów ECTS w ramach
przemiotów z dyscypliny nauk o polityce i administracji, w tym 12 punktów w ramach warsztatów analizy tekstów
specjalistycznych odbywających się podczas II i III roku. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są
uruchamiane w danym roku akademickim.

Państwo i władza na Bliskim Wschodzie 30 4,0 zaliczenie F

Ewolucja doktryny dżihadu 30 4,0 zaliczenie F

Stosunki Izraela z Europą 30 4,0 zaliczenie F

Antropologia świata arabskiego 30 4,0 zaliczenie F

Feminizm arabski 30 4,0 zaliczenie F

Społeczno-kulturowe aspekty języka arabskiego 30 4,0 zaliczenie F

Kino muzułmańskich emigrantów 30 4,0 zaliczenie F

Polityka zagraniczna i dyplomacja państw Bliskiego Wschodu 30 4,0 zaliczenie F

Izrael na rynku międzynarodowym 30 4,0 zaliczenie F

Popkultura arabska 30 4,0 zaliczenie F

Polityczno-kulturowe aspekty tożsamości palestyńskiej 30 4,0 zaliczenie F

Oblicza muzułmańskiego fundamentalizmu w XX i XXI w. 30 4,0 zaliczenie F

Potencjał turystyczny Bliskiego Wschodu 30 4,0 zaliczenie F

Transformacje polityczne na Bliskim Wschodzie i w Afryce
Północnej 30 4,0 zaliczenie F

Lokalna i globalna polityka Islamskiej Republiki Iranu 30 4,0 zaliczenie F

Izrael na rynku międzynarodowym 30 4,0 zaliczenie F

Historia arabskiego nacjonalizmu 30 4,0 zaliczenie O

Siły zbrojne i służby specjalne Izraela 30 4,0 zaliczenie O

Iran - środowisko, gospodarka i społeczeństwo 30 4,0 zaliczenie F

Religia i polityka w państwie żydowskim 30 4,0 zaliczenie F

Izrael w regionie i świecie 30 4,0 zaliczenie F

Gospodarka Izraela 30 4,0 zaliczenie F

Warsztaty analizy tekstów specjalistycznych 30 3,0 zaliczenie F
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Semestr 5

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Seminarium licencjackie 30 8,0 zaliczenie O

Praktyki 60 2,0 zaliczenie O

Zajęcia językowe O

W trakcie programu Student ma obowiązek sekwencyjnego zaliczenia trzech lat lektoratu języka arabskiego lub
hebrajskiego. Student zalicza także lektorat z języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 podczas II roku.

Lektorat języka arabskiego poz. 3 60 2,0 zaliczenie O

Lektorat języka hebrajskiego poz. 3 60 2,0 zaliczenie O

Grupa zajęć fakulatywnych O

Konieczność zaliczenia 60 punktów ECTS w ramach zajęć fakultatywnych, z czego min. 40 punktów ECTS w ramach
przemiotów z dyscypliny nauk o polityce i administracji, w tym 12 punktów w ramach warsztatów analizy tekstów
specjalistycznych odbywających się podczas II i III roku. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są
uruchamiane w danym roku akademickim.

Państwo i władza na Bliskim Wschodzie 30 4,0 zaliczenie F

Ewolucja doktryny dżihadu 30 4,0 zaliczenie F

Stosunki Izraela z Europą 30 4,0 zaliczenie F

Antropologia świata arabskiego 30 4,0 zaliczenie F

Feminizm arabski 30 4,0 zaliczenie F

Społeczno-kulturowe aspekty języka arabskiego 30 4,0 zaliczenie F

Kino muzułmańskich emigrantów 30 4,0 zaliczenie F

Polityka zagraniczna i dyplomacja państw Bliskiego Wschodu 30 4,0 zaliczenie F

Izrael na rynku międzynarodowym 30 4,0 zaliczenie F

Popkultura arabska 30 4,0 zaliczenie F

Polityczno-kulturowe aspekty tożsamości palestyńskiej 30 4,0 zaliczenie F

Oblicza muzułmańskiego fundamentalizmu w XX i XXI w. 30 4,0 zaliczenie F

Potencjał turystyczny Bliskiego Wschodu 30 4,0 zaliczenie F

Transformacje polityczne na Bliskim Wschodzie i w Afryce
Północnej 30 4,0 zaliczenie F

Lokalna i globalna polityka Islamskiej Republiki Iranu 30 4,0 zaliczenie F

Izrael na rynku międzynarodowym 30 4,0 zaliczenie F

Historia arabskiego nacjonalizmu 30 4,0 zaliczenie O

Siły zbrojne i służby specjalne Izraela 30 4,0 zaliczenie O

Iran - środowisko, gospodarka i społeczeństwo 30 4,0 zaliczenie F

Religia i polityka w państwie żydowskim 30 4,0 zaliczenie F

Izrael w regionie i świecie 30 4,0 zaliczenie F

Gospodarka Izraela 30 4,0 zaliczenie F

Warsztaty analizy tekstów specjalistycznych 30 3,0 zaliczenie F
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Semestr 6

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Seminarium licencjackie 30 8,0 zaliczenie O

Praktyki 60 2,0 zaliczenie O

Zajęcia językowe O

W trakcie programu Student ma obowiązek sekwencyjnego zaliczenia trzech lat lektoratu języka arabskiego lub
hebrajskiego. Student zalicza także lektorat z języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 podczas II roku.

Lektorat języka arabskiego poz. 3 60 3,0 egzamin O

Lektorat języka hebrajskiego poz. 3 60 3,0 egzamin O

Grupa zajęć fakulatywnych O

Konieczność zaliczenia 60 punktów ECTS w ramach zajęć fakultatywnych, z czego min. 40 punktów ECTS w ramach
przemiotów z dyscypliny nauk o polityce i administracji, w tym 12 punktów w ramach warsztatów analizy tekstów
specjalistycznych odbywających się podczas II i III roku. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są
uruchamiane w danym roku akademickim.

Państwo i władza na Bliskim Wschodzie 30 4,0 zaliczenie F

Ewolucja doktryny dżihadu 30 4,0 zaliczenie F

Stosunki Izraela z Europą 30 4,0 zaliczenie F

Antropologia świata arabskiego 30 4,0 zaliczenie F

Feminizm arabski 30 4,0 zaliczenie F

Społeczno-kulturowe aspekty języka arabskiego 30 4,0 zaliczenie F

Kino muzułmańskich emigrantów 30 4,0 zaliczenie F

Polityka zagraniczna i dyplomacja państw Bliskiego Wschodu 30 4,0 zaliczenie F

Izrael na rynku międzynarodowym 30 4,0 zaliczenie F

Popkultura arabska 30 4,0 zaliczenie F

Polityczno-kulturowe aspekty tożsamości palestyńskiej 30 4,0 zaliczenie F

Oblicza muzułmańskiego fundamentalizmu w XX i XXI w. 30 4,0 zaliczenie F

Potencjał turystyczny Bliskiego Wschodu 30 4,0 zaliczenie F

Transformacje polityczne na Bliskim Wschodzie i w Afryce
Północnej 30 4,0 zaliczenie F

Lokalna i globalna polityka Islamskiej Republiki Iranu 30 4,0 zaliczenie F

Izrael na rynku międzynarodowym 30 4,0 zaliczenie F

Historia arabskiego nacjonalizmu 30 4,0 zaliczenie O

Siły zbrojne i służby specjalne Izraela 30 4,0 zaliczenie O

Iran - środowisko, gospodarka i społeczeństwo 30 4,0 zaliczenie F

Religia i polityka w państwie żydowskim 30 4,0 zaliczenie F

Izrael w regionie i świecie 30 4,0 zaliczenie F

Gospodarka Izraela 30 4,0 zaliczenie F

Warsztaty analizy tekstów specjalistycznych 30 3,0 zaliczenie F
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O - obowiązkowy
F - fakultatywny
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Sylabusy
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Historia filozofii
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.110.5ca756d4528f3.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Filozofia

Klasyfikacja ISCED
0223Filozofia i etyka

Kod USOS
WSM.IBDW-6.30.Hf

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest oswojenie studentów z myśleniem w postaci krytycznej oraz ośmielenie ich i wdrożenie w ten
typ myślenia. Cel ten realizowany będzie poprzez zapoznanie studentów z bogactwem europejskiej myśli
filozoficznej. Wyróżnione zostaną podstawowe nurty filozoficzne kolejnych epok i wskazane leżące u ich źródeł
racje, przesłanki oraz intuicje. Szczególnie wydobywane będą te aspekty filozofii europejskiej, które stanowią
wartościowe tło porównawcze dla filozofii azjatyckiej.

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
Zna i rozumie charakterystyczną dla filozofii metodę
analizy stanowisk filozoficznych. Potrafi ją zastosować
w odniesieniu do europejskich koncepcji filozoficznych.

SBI_K1_W01 egzamin pisemny

W2

Rozpoznaje i opisuje źródła, uwarunkowania,
wyznaczniki omawianych podczas kursu stanowisk
filozoficznych. Rozumie rolę refleksji filozoficznej
w kształtowaniu kultury europejskiej. Zna historyczny
rozwój poglądów filozoficznych rozwijanych
w europejskim kręgu kulturowym. Ma świadomość
złożonego i wieloaspektowego charakteru europejskiej
tradycji filozoficznej. Rozpoznaje jej historyczny
kontekst. Ma wiedzę o procesach interakcji, jakie
przebiegały na styku różnych filozoficznych szkół.

SBI_K1_W01 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Potrafi wymienić i scharakteryzować najważniejsze
koncepcje filozoficzne. Potrafi wskazać filozoficzne
podstawy najważniejszych europejskich koncepcji
etycznych. Rozumie i definiuje kluczowe pojęcia
filozoficzne. Rozumie fundamentalną rolę, jaką idee
filozoficzne pełnią w kształtowaniu kultury społecznej,
duchowej oraz materialnej.

SBI_K1_U02, SBI_K1_U03 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Wysuwa hipotezy dotyczące normatywnego
ugruntowania różnych zjawisk społecznych
i kulturowych. Zdaje sobie sprawę z rozbieżności
w stylach myślenia ludzi Wschodu i Zachodu.
Korzystając z posiadanej wiedzy filozoficznej,
proponuje metody rozwiązywania sporów i konfliktów
wynikających z kulturowych uprzedzeń.

SBI_K1_K01, SBI_K1_K02 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 58

uczestnictwo w egzaminie 2

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.
Specyfika filozofii – znaczenie filozofii w kulturze, specyfika filozoficznego
namysłu; filozofia a mit i religia; filozofia, a różne dziedziny ludzkiej aktywności;
koncepcje filozofii; działy filozofii: metafizyka, epistemologia, etyka, antropologia,
estetyka, filozofia społeczna; filozofia a logika.

W1, U1

2.

Rozwój filozofii europejskiej - narodziny filozofii europejskiej; okresy filozofii
europejskiej; presokratycy, Sokrates, Platon, Arystoteles, szkoły hellenistyczne,
neoplatonizmu, wczesna myśl chrześcijańska - Augustyn, filozofia scholastyczna –
Tomasz z Akwinu, przewrót Kartezjusza, empiryści brytyjscy, Kant, idealizm
niemiecki - Hegel, pozytywizm, Nietzsche, nurty filozofii XX w.

W2, U1, K1

3.

Język filozofii.
Zagadnienia metafizyczne: byt, niebyt, nicość, transcendentalia, monizm,
pluralizm, dualizm, materializm, spirytualizm, realizm, idealizm subiektywny i
obiektywny, finalizm, determinizm i indeterminizm, Bóg, teizm, panteizm, ateizm.
Zagadnienia epistemologiczne: prawda i jej koncepcje, źródła poznania, kryteria
poznawcze, aprioryzm, empiryzm, racjonalizm, irracjonalizm, epistemologiczny
idealizm a realizm, agnostycyzm, sceptycyzm, granice poznania a idealizm
transcendentalny, problem języka.
Zagadnienia antropologiczne: natura człowieka, ciało, dusza, umysł, świadomość,
osoba, wolność człowieka.
Zagadnienia etyczne: moralność, etyka, dobro, wartość moralna, normy moralne,
powinność, obowiązek, wolność woli.

W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Obecność na zajęciach. Dopuszcza się tylko dwie nieobecności.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach. Dopuszcza się dwie nieobecności.
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Środowisko geograficzne Bliskiego Wschodu
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.110.5cdbef6dcb94f.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka
przestrzenna

Klasyfikacja ISCED
0532Nauki o Ziemi

Kod USOS

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 - student zna granice i wszystkie państwa regionu Bliskiego Wschodu, umie wskazać główne podregiony (podział
na Afrykę Północną i Azję Południowo-Zachodnią) i ich granice, zna też kryteria ich wyznaczania

C2 - student zna podstawowe obiekty w przestrzeni geograficznej Bliskiego Wschodu i potrafi wskazać je na mapie

C3
- student zna zarys rozwoju paleogeograficznego tego regionu i jego wpływ na aktualną tektonikę i sejsmikę,
rozumie także wpływ głównych jednostek tektonicznych na charakter ukształtowania powierzchni i zasoby
surowcowe

C4
- student potrafi omówić najważniejsze regiony fizycznogeograficzne Bliskiego Wschodu, charakter ich
funkcjonowania w ciągu roku, orientuje się także w kwestii katastrof przyrodniczych nawiedzających ten obszar
(gł. trzęsienia ziemi) i ich wpływu na życie mieszkańców oraz działalność gospodarczą

C5

- student zna podstawowe problemy ludnościowe regionu i ich zróżnicowanie w wybranych krajach (m.in.
zagadnienia migracji w strefach konfliktów zbrojnych czy zróżnicowania religijnego), orientuje się
w najważniejszych zagadnieniach społeczno-gospodarczych wybranych krajów, potrafi przedstawić ważniejsze
cechy rozwoju ekonomicznego podregionów Bliskiego Wschodu, jak też umie wyjaśnić uwarunkowania
środowiska przyrodniczego na wybrane procesy gospodarcze w poszczególnych krajach (na rozwój rolnictwa,
przemysłu, transportu i turystyki)

C6 - student rozpoznaje główne rejony konfliktów polityczno-ustrojowych w obszarze Bliskiego Wschodu, potrafiąc
podać ich przyczyny

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
– zna rozwój środowiska przyrodniczego Bliskiego
Wschodu na tle całego kontynentu, jego wpływ
na obecną tektonikę i sejsmikę, jak i zasadnicze cechy
środowiska przyrodniczego tego regionu

SBI_K1_W01 egzamin pisemny

W2
– potrafi scharakteryzować ważniejsze regiony
Bliskiego Wschodu i omówić najważniejsze
zagadnienia dotyczące ludności (m.in. struktury
społeczne, kultura, religia, obyczaje)

SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03 egzamin pisemny

W3
– zna aktualne problemy społeczno-gospodarcze
wybranych państw regionu Bliskiego Wschodu na tle
regionalnego i światowego systemu ekonomicznego

SBI_K1_W04 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
– posiada umiejętność rozumienia, analizowania
i interpretowania zjawisk kulturowych, religijnych
i społeczno-gospodarczych, specyficznych dla krajów
Bliskiego Wschodu

SBI_K1_U02, SBI_K1_U04 egzamin pisemny

U2
– potrafi wyjaśnić uwarunkowania środowiskowe dla
wybranych procesów gospodarczych regionu (np.
na rozwój rolnictwa, przemysłu czy turystyki) w dobie
globalizacji

SBI_K1_U01, SBI_K1_U04 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
– ma świadomość odpowiedzialności i znaczenia
wartości kulturowych i godności człowieka na różnych
poziomach rzeczywistości społecznej

SBI_K1_K04 egzamin pisemny
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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 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.

Podział Bliskiego Wschodu na podregiony – kryteria i przebieg granic. Środowisko
przyrodnicze Afryki Północnej. Wpływ budowy geologicznej na formy rzeźby i
rozmieszczenie ważniejszych surowców mineralnych. Najważniejsze cechy klimatu
i stosunków wodnych (szczególnie zasobów wodnych) oraz ich wpływ na wybrane
aspekty rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.

W1, U2

2.
Główne typy gleb. Przegląd formacji roślinnych i zarys zoogeograficzny. Katastrofy
przyrodnicze w regionie (gł. trzęsienia ziemi, osuwiska, powodzie). Regiony
fizycznogeograficzne Afryki Północnej.

W1, U2

3.

Zagadnienia społeczno-gospodarcze regionu Afryki Północnej: podziały
administracyjne, struktury demograficzno-społeczne, wysoki przyrost naturalny,
emigracja zarobkowa do państw południowej Europy, rola islamu w kulturze i
życiu politycznym. Dominacja stolic w sieci miejskiej, wewnętrzne zróżnicowanie
wielkich miast (dzielnice tradycyjne i nowoczesne). Dziedzictwo kolonialne i
obecne czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego.

W2, W3, U1

4.
Charakterystyka wybranych państw regionu (Maroko, Algieria, Tunezja, Libia,
Egipt) - zarys historii, współczesne zróżnicowanie demograficzno-etniczne, poziom
urbanizacji, znaczenie głównych działów gospodarki (rolnictwo, górnictwo,
przemysł przetwórczy, transport, handel zagraniczny, turystyka).

W3, K1

5.

Zarys geografii fizycznej państw Azji Południowo-Zachodniej. Historia geologiczna
i ogólny zarys tektoniki Azji Południowo-Zachodniej. Wpływ budowy geologicznej
na rzeźbę i rozmieszczenie surowców mineralnych. Obszary górskie jako bariery
środowiskowe (bariery klimatyczne, migracyjne) oraz bariery dla rozwoju
gospodarki (bariery dla osadnictwa i transportu). Najważniejsze cechy klimatu i
stosunków wodnych oraz ich wpływ na wybrane aspekty rozwoju społeczno-
gospodarczego regionu.

W1, U2

6.
Podstawowe typy gleb regionu. Przegląd charakterystycznych formacji roślinnych i
zarys zoogeograficzny. Regiony fizycznogeograficzne Azji Południowo-Zachodniej.
Katastrofy przyrodnicze w regionie (gł. trzęsienia ziemi) na rozwój gospodarczy.

W1, U2
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7.

Zagadnienia społeczno-gospodarcze regionu Azji Południowo-Zachodniej:
struktury demograficzne, imigranci zarobkowi w państwach nad Zatoką Perską,
znaczenie islamu w kulturze i polityce, konflikty polityczne w regionie (przeszłość
kolonialna, kwestia Palestyny i Kurdystanu, wojny w Syrii i Jemenie), rola ropy
naftowej w gospodarce regionu i nowe kierunki rozwoju gospodarki.
Przekształcenia starych miast i rola nowych ośrodków miejskich.

W2, W3, U1

8.
Charakterystyka wybranych państw (Izrael, Arabia Saudyjska, Irak, Iran, Turcja) -
zróżnicowanie etniczne i społeczne, dominacja ośrodków stołecznych, znaczenie
głównych działów gospodarki (rolnictwo, górnictwo, przemysł przetwórczy,
transport, handel zagraniczny, turystyka).

W3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

ocena bardzo dobra - 90% ogólnej sumy punktów, ocena plus dobra - 80%
ogólnej sumy punktów, ocena dobra - 70% ogólnej sumy punktów, ocena
plus dostateczna - 60% ogólnej sumy punktów, ocena dostateczna - 50%
+ 1 ogólnej sumy punktów, ocena niedostateczna - 50% i poniżej, ogólnej
sumy punktów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych
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Historia społeczno-polityczna współczesnego Izraela
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.110.5cdbef6df3fb5.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Kod USOS
WSM.IBDW-1IZRAEL

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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 Student(ka) zna procesy interakcji politycznych
i kulturowych w krajach Bliskiego Wschodu

SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W04,
SBI_K1_W05

egzamin pisemny

W2
Student(ka) rozumie procesy zmiany struktur,
systemów wartości, instytucji oraz typów więzi
społecznej w procesach zmian społecznych na Bliskim
Wschodzie ze szczególnym uwzględnieniem Izraela

SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
Student(ka) potrafi rozpoznać i wykorzystać wiedzę
teoretyczną do samodzielnej i krytycznej analizy
społeczności izraelskiej w rzeczywistości
bliskowschodniej

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U03 egzamin pisemny

U2
Student(ka) potrafi analizować i interpretować
konkretne zjawiska polityczne i społeczne, zachodzące
na obszarze Bliskiego Wschodu ze szczególnym
uwzględnieniem Izraela

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U03 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student(ka) ma świadomość znaczenia wartości
kulturowych i godności człowieka na różnych
poziomach rzeczywistości społecznej

SBI_K1_K01, SBI_K1_K02,
SBI_K1_K03 egzamin pisemny

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 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 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

1. Sytuacja polityczna i społeczna Lewantu w XIX wieku. Fale emigracji do Izraela. W1, W2, U2, K1

2. Sytuacja ludności żydowskiej i arabskiej do utworzenia Mandatu Palestyńskiego. W1, W2, U1, U2, K1

3. Mandat Palestyński – organizacja społeczności żydowskiej w Erec Israel (partie,
związki, osadnictwo, samoobrona). W1, W2, U2, K1

4. Ludność arabska a Mandat Palestyński W1, W2, U2, K1

5. Podział mandatu i Powstanie Państwa Izraela (rezolucja ONZ, zaangażowane
strony, rezultat I wojny izraelsko-arabskiej). W1, W2, U1, U2, K1

6. II wojna izraelsko-arabska (wojna sueska) – przyczyny, główni uczestnicy, rezultat. W1, W2, U1, U2, K1

7. Wojna sześciodniowa (przyczyny, rezultat). W1, W2, U1, U2, K1

8. Wojna na wyniszczenie a polityka Izraela i Egiptu. W1, W2, U1, U2, K1
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9. Wojna Jom Kipur (przyczyny, zaangażowane strony, rezultat). W1, W2, U1, U2, K1

10. V wojna izraelsko-arabska (inwazja na Liban) - przyczyny, zaangażowane strony,
rezultat. W1, W2, U1, U2, K1

11. Powstanie Palestyńczyków (intifada) XII 1987. W1, W2, U1, U2, K1

12. Przemiany polityczne w Izraelu i krajach sąsiednich (1970-2006): Egipt, Syria,
Liban, Autonomia Palestyńska (powstanie, przywódcy). W1, W2, U1, U2, K1

13. Stosunki dyplomatyczne Izraela z krajami arabskimi. W1, W2, U1, U2, K1

14. Premierzy Izraela i ich rola w kolejnych konfliktach i negocjacjach. W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

Dopuszczenie do egzaminu: a) dopuszczalne są trzy nieusprawiedliwione
nieobecności, b) w przypadku większej liczby nieobecności wymagane jest
opracowanie dodatkowego materiału wskazanego przez prowadzącego
(minimum 6 stron znormalizowanych, przypisy oraz bibliografia) Forma
egzaminu: c) egzamin pisemny w formie pytań otwartych i zamkniętych,
d) uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu, tj. 3,0 = 60% egzaminu
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Mniejszości religijne i etniczne na Bliskim Wschodzie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.110.5cdbef6e29cb9.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Kod USOS

Okres
Semestr 1

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 zna podstawowe mniejszości religijne
i etniczne na Bliskim Wschodzie SBI_K1_W02 egzamin pisemny

W2
student rozumie zjawiska kulturowe, religijne
i społeczne typowe dla omawianych grup etnicznych
i religijnych

SBI_K1_W01 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
student potrafi prognozować procesy społeczne,
ekonomiczne i polityczne na Bliskim Wschodzie
wpływające na przetrwanie, rozwój lub zagrożenie
danej wspólnoty religijnej lub etnicznej

SBI_K1_U01 egzamin pisemny

U2 potrafi wymienić różnice doktrynalne, kulturowe,
społeczne i religijne SBI_K1_U02 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest gotów do zwiększania swoich kompetencji
poprzez uczestnictwo w projektach mających na celu
szerzenie wiedzy na temat wieloetnicznych
i wielokuturowych społeczeństw Bliskiego Wschodu
i Afryki Północnej

SBI_K1_K03 egzamin pisemny

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 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

1. Pojęcie mniejszości religijnych i etnicznych na Bliskim Wschodzie W2

2. Samarytanie W1, W2, U1, U2

3. Karaimi (Karaici) na Bliskim Wschodzie i w dawnej Rzeczypospolitej W1, W2, U1, U2

4. Beta Israel (Falasze) w Etiopii i w Izraelu W1, W2, U1, U2

5. Mandejczycy – ostatni gnostycy W1, W2, U1, U2

6. Syryjczycy W1, W2, U1, U2

7. Koptowie W1, W2, U1, U2

8. Ormianie (jako mniejszość i jako naród) W1, W2, U1, U2

9. Zaratusztrianie W1, W2, U1, U2

10. Kurdowie (jedność czy różnorodność?) W1, W2, U1, U2

11. Jazydzi W1, W2, U1, U2
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12. Druzowie W1, W2, U1, U2

13. Bahaici W1, W2, U1, U2

14. Alawici W1, W2, U1, U2

15. Czerkiesi i Turkmeni W1, W2, U1, U2

16. Historia, kultura, religia i język głównych mniejszości religijnych na Bliskim
Wschodzie W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

Dopuszczenie do egzaminu: a) dopuszczalne są trzy nieusprawiedliwione
nieobecności, b) w przypadku większej liczby nieobecności wymagane jest
opracowanie dodatkowego materiału wskazanego przez prowadzącego
(minimum 6 stron znormalizowanych, przypisy oraz bibliografia) Forma
egzaminu: c) egzamin pisemny, d) uzyskanie pozytywnej oceny z
egzaminu, tj. 3,0 = 60% egzaminu
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Historia społeczno-polityczna krajów muzułmańskich na Bliskim Wschodzie
I (VII - XIX wiek)

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.110.5cdbef6e51921.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Kod USOS
WSM.IBDW-1.30.BW.1

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem wykładu jest zapoznanie studenta z dziejami świata muzułmańskiego, który zaszczepiał się na różnych
kulturach (muzułmańskie dynastie: arabskie, berberskie, perskie i tureckie itd.). Ukazany zostanie dynamizm
interakcji kulturowych, religijnych, społecznych i politycznych w świecie islamu na przestrzeni kilkunastu wieków,
bez którego niemożliwe jest zrozumienie współczesnej kondycji krajów muzułmańskich.

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
1. Posiada wiedzę z zakresu interpretacji faktów
historycznych z uwzględnieniem różnych
determinantów dogmatycznych, kulturowych
i politycznych świata muzułmańskiego.

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W04,
SBI_K1_W05

esej, egzamin pisemny /
ustny

W2
2. Posiada zarys diachronicznej struktury dziejów
świata muzułmańskiego od VII wieku do połowy XIX
wieku.

SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03

esej, egzamin pisemny /
ustny

W3 3. Posiada wiedzę z zakresu nauk pomocniczych
historii odnośnie do świata muzułmańskiego. SBI_K1_W05 esej, egzamin pisemny /

ustny

W4
4. Posiada nie tylko podstawową wiedzę z zakresu
dziejów świata muzułmańskiego ale również zna
najnowsze interpretacje oraz reinterpretacje wielu
fenomenów z tej historii.

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W04

esej, egzamin pisemny /
ustny

W5
5. Zna metody analizy i interpretacji źródeł
historycznych, takich jak np. kroniki, typowe dla
historii świata muzułmańskiego.

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W05

esej, egzamin pisemny /
ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
1. Potrafi analizować oraz krytycznie interpretować
informacje z zakresu historii świata islamu
z wykorzystaniem różnych źródeł.

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U03, SBI_K1_U04,
SBI_K1_U05

esej, egzamin pisemny /
ustny

U2

2. Potrafi rozpoznać różne typy interpretacji i wizji
dziejów stosowanych obecnie w  polityce historycznej
wielu krajów muzułmańskich (określanie znaczeń,
oddziaływania społecznego i miejsca w procesie
historyczno-kulturowym).

SBI_K1_U02, SBI_K1_U04,
SBI_K1_U05

esej, egzamin pisemny /
ustny

U3
3. Potrafi wykorzystywać podstawowe ujęcia
teoretyczne, paradygmaty badawcze oraz dbać
o doprecyzowanie pojęć, które są wyznacznikami
w dla dziejów świata islamu.

SBI_K1_U02, SBI_K1_U03 esej, egzamin pisemny /
ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do wykorzystania interpretacji
zjawisk i procesów historycznych do dialogu kultur
w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej

SBI_K1_K02, SBI_K1_K03,
SBI_K1_K04

esej, egzamin pisemny /
ustny

K2

2. Student potrafi zastosować w ramach dialogu kultur
i religii te oryginalne aspekty z historii islamu, które
kiedyś dynamizowały kulturę muzułmańską i czyniły ją
otwartą na nowe ujęcia kulturowe, polityczne
i społeczne.

SBI_K1_K02, SBI_K1_K04 esej, egzamin pisemny /
ustny

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

uczestnictwo w egzaminie 10

analiza źródeł historycznych 20

przygotowanie eseju 30
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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

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. 1. Geograficzny zakres świata islamu oraz periodyzacja dziejów świata
muzułmańskiego; Arabia przedmuzułmańska, wystąpienie Mahometa.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2

2. 2. Kalifowie sprawiedliwi (634-661): narodziny szyizmu i charydżyzmu W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2

3. 3. Dynastia Umajjadów W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2

4. 4. Abbasydzi – złoty wiek islamu W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2

5. 5. Decentralizacja kalifatu: Okres regionalnych państw muzułmańskich
(Berberowie, Persowie)

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2

6. 6. Decentralizacja kalifatu: Fatymidzi, hiszpańscy Umajjadzi itd. W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2

7. 7. Element turecki: Seldżucy W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2

8. 8. Wyprawy krzyżowe (Ajjubidzi) W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2

9. 9. Mamelucy i mongolska inwazja. Rozwój Islamu w Czarnej Afryce, Indiach,
Chinach oraz Azji Południowo-Wschodniej

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2

10. 10. Mozaika świata islamu: okres podziałów a lokalne muzułmańskie mocarstwa
(m.in. Imperiów Mogołów)

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2

11. 11. Perscy Safawidzi W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2

12. 12. Narodziny i rozwój Imperium Osmańskiego W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2

13. 13. Od potęgi Turcji Osmańskiej do jej śmiertelnego kryzysu W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2

14. 14. Wahabici, kolonializm – sytuacja świata islamu w I połowie XIX wieku W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład esej, egzamin pisemny / ustny
OBOWIĄZKOWE UCZESTNICTWO W WYKŁADACH (dwie
nieusprawiedliwione nieobecności) NAPISANIE PRACY
SEMESTRALNEJ ZALICZENIE EGZAMINU

Wymagania wstępne i dodatkowe
1. OBOWIĄZKOWA OBECNOŚĆ. Dozwolone dwie nieusprawiedliwione nieobecności. Ze względu na syntezowanie dużych
zakresów do egzaminu bardzo przydatne są notatki z wykładów. Podstawą zaliczenia jest przyswojenie sobie wiadomości
podanych na wykładach, treści podręcznika i lektur (egzamin pisemny w formie testu) oraz przygotowanie pisemnej pracy
semestralnej na temat podany przez wykładowcę. 2. Znajomość języka angielskiego lub innych języków kongresowych (ze
względu na konieczność wykorzystania literatury obcojęzycznej w pracy semestralnej).
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Wstęp do islamu
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.110.5cc2eda4a72e3.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Kod USOS
WSM.IBDW-4.30SA

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wykładu jest ukazanie złożoność fenomenu islamu. Wykład komplementarnie uwzględnia trzy poziomy
wiadomości o islamie: 1. klasyczne tematy związane z większością sunnicką (dogmaty, obowiązki prawo
i teologia itd.), 2. podziały ummy muzułmańskiej od śmierci Mahometa do czasów współczesnych (sunnizm
a szyizm, odłamy szyickie, religia druzów, jezydów, bahaistów, Ahmadijja itd.), 3. różnorodność kulturową
poszczególnych lokalnych wspólnot muzułmańskich, która nakłada się na podziały teologiczne (analiza kondycji
islamu od Maghrebu do świata malajskiego).

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
podstawową wiedzę o człowieku, jako podmiocie
konstytuującym kulturę muzułmańską i arabską, zna
podstawową terminologię religijną islamu,

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W03 egzamin pisemny

W2
zna i rozumie podstawowe metody analizy
i interpretacji muzułmańskich tekstów religijnych ich
wykorzystania,

SBI_K1_W01 egzamin pisemny

W3
ma świadomość złożonego charakteru kultury
symbolicznej islamu w jej historycznych i regionalnych
kontekstach,

SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03 egzamin pisemny

W4
ma wiedzę o procesach interakcji religijnych
w realiach Bliskiego Wschodu oraz o procesach zmian
systemów wartości,

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03

egzamin pisemny

W5
posiada podstawowe umiejętności wyszukiwania,
krytycznej oceny, analizowania i wykorzystywania
informacji płynącej źródeł konstytutywnych islamu.

SBI_K1_W04,
SBI_K1_W05 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
rozpoznawać i interpretować wartości różnych grup
muzułmańskich na Bliskim i Dalekim Wschodzie oraz
Afryce.

SBI_K1_U03, SBI_K1_U04,
SBI_K1_U05 egzamin pisemny

U2
Student potrafi doceniać znaczenie muzułmańskiego
dziedzictwa kulturowego oraz jego wpływu
na przemiany w Azji i Afryce.

SBI_K1_U02, SBI_K1_U03 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
podjęcia kluczowych wyzwań i pojawiających się
w procesie interakcji religijnych i dialogu
międzyreliginego na Bliskim Wschodzie,

SBI_K1_K01, SBI_K1_K02,
SBI_K1_K03, SBI_K1_K04 egzamin pisemny

K2 student potrafi proponować sposoby praktycznego
rozwiązywania napięć religijnych w Azji i Afryce, SBI_K1_K02, SBI_K1_K03 egzamin pisemny

K3

student potrafi myśleć i działać w sposób
przedsiębiorczy spełniając rolę moderatora, animatora
i konsultanta w dialogu i współpracy pomiędzy
wyznawcami islamu a pluralistycznym
społeczeństwem Zachodu.

SBI_K1_K01, SBI_K1_K02,
SBI_K1_K04 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 25

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

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.

1. ŚWIAT ARABSKI PRZED NARODZINAMI ISLAMU:
- dżahilijja określenie,
- dżahilijja - cechy,
- Arabowie w przedmuzułmańskich źródłach babilońskich,
- egipskich,
- żydowskich (biblijnych)
- klasycznych,

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1

2.
2. MAHOMET,
- życie,
- twórca religii i prawa,
- narodziny wspólnoty muzułmańskiej,

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1

3.

3. KORAN,
- powstanie,
- podział,
- hermeneutyka Koranu w świecie islamu,
- rozumienie objawienia,
- typy egzegezy,
- kontrowersje wokół krytycznego badania świętej księgi,

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1, K2, K3

4.

4. DOGMATY ISLAMU:
- Bóg
- angelologia i demonologia
- eschatologia
- księgo święte
- prorocy
FILARY ISLAMU:
- szahada,
- modlitwa,
- post,
- jałmużna,
- pielgrzymka (hadżdż)

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1, K2, K3

5.

5. DŻIHAD:
- dżihad w Koranie,
- dżihad w sunnie,
- dżihad w okresie zmagań z Bizancjum
- dżihad w dobie kolonializmu
- dżihad na usługach fundamentalistów
- współczesna ewolucja idei dżihadu
- męczeństwo w islamie
MORALNOŚĆ ISLAMU:
- działania konieczne
- działania chwalebne
- działania dozwolone
- czyny naganne
- czyny zakazane
- alkohol
- apostazja
- homoseksualizm
- okaleczanie genitaliów

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1, K2, K3

6.

6. ŚWIĘTA ISLAMU:
- Ramadan,
- tzw. 5 świętych nocy,
- ‘Id al-Fitr
- ‘Id al-Adha
- Arafa
-‘Aszura,

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1, K2, K3
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7.

7. TRADYCJA MUZUŁMAŃSKA:
- pojęcia: hadis, sunna,
- geneza i rozwój
- tradycjoniści (Sześć ksiąg islamu) UWAGA! – Daleki Wschód – tylko Buchari oraz
Al-Muslim, Bliski Wschód – wszyscy autorzy sześciu Ksiąg Islamu
- hadisy szyickie
- powstanie sunny według autorów muzułmańskich (2 główne stanowiska)
- powstanie sunny według orientalistów zachodnich (2 główne stanowiska)

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1, K2, K3

8.

8. SZARIAT — MUZUŁMAŃSKIE SZKOŁY PRAWNE:

- porządek źródeł w islamie
- zasady interpretowania źródeł religijnych w islamie sunnickim
- szkoła hanaficka
- szkoła szafi’icka
- szkoła malikicka
- szkoła hanbalicka (wahabizm, salafizm)

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1, K2, K3

9.

9. UMMA MUZUŁMAŃSKA PO ŚMIERCI MAHOMETA:
- sunnici,
- szyici,
- charydżyci,
- druzowie,
- alawici,
- alewici,
- Ahmadijja

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1, K2, K3

10.
10. OBLICZA ISLAMU
- islam w Maghrebie
- islam w tzw. „Czarnej Afryce”
- islam w kontekście wojny domowej w Syrii

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1, K2, K3

11.

11. OBLICZA ISLAMU
- islam w Iranie
- islam w Pakistanie
- islam w Indiach (Sytuacja napięcia muzułmańsko-hinduskiego w Indiach)
- islam w Chinach
- islam w świecie malajskim

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1, K2, K3

12.

12. RODZINA I PRACA
- strój kobiet
- broda
- turban
- zadania kobiety
- rola mężczyzny
- kary cielesne kobiet
- poligamia
- rozwód

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1, K2, K3

13.

13. ISLAM A MNIEJSZOŚCI RELIGIJNE (CHRZEŚCIJANIE)
- Koran o chrześcijanach
- ograniczenia Karty ‘Umara
- podatki
- strój wyróżniający

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1, K2, K3

14.

14. KONFLIKT NIEKTÓRYCH ZAPISÓW SZARIATU Z KONWENCJAMI PRAW
CZŁOWIEKA ONZ
- zakaz poślubiania muzułmanki przez nie-muzułmanina
- kara śmierci za zmianę religii
- ograniczenia kultu
- bluźnierstwo

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1, K2, K3

15.

15. MODERNIZACJA ISLAMU
- racje za modernizacją islamu,
- modernizacja islamu z pozycji Zachodu
- rewizja teorii modernizacji islamu
- złożony fenomen modernizacji wewnątrz islamu

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1, K2, K3
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH OBOWIĄZKOWA (dwie nieusprawiedliwione
nieobecności) egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe
1. OBOWIĄZKOWA OBECNOŚĆ. Dozwolone dwie nieusprawiedliwione nieobecności. Ze względu na syntezowanie dużych
zakresów do egzaminu bardzo przydatne są notatki z wykładów. Podstawą zaliczenia jest przyswojenie sobie wiadomości
podanych na wykładach, treści podręcznika i lektur (egzamin pisemny w formie testu) oraz przygotowanie pisemnej pracy
semestralnej na temat podany przez wykładowcę. 2. Znajomość języka angielskiego lub innych języków kongresowych (ze
względu na konieczność wykorzystania literatury obcojęzycznej w pracy semestralnej).
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Metodyka analizy tekstów naukowych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.110.5cc2eda4c2c30.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Kod USOS
WSM.IBDW-13.30DW

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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
Student zna i rozumie podstawowe paradygmaty
tekstów naukowych w obrębie w szczególności nauk
społecznych

SBI_K1_W01 zaliczenie pisemne

W2 Student zna i rozumie podstawowe struktury tekstów
nukowych SBI_K1_W01 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi krytycznie i samodzielnie analizować
teksty naukowe SBI_K1_U01, SBI_K1_U03 zaliczenie pisemne
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U2 Student potrafi krytycznie ocenić tekst naukowy SBI_K1_U01 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do ustawicznego doskonalenia
swojej wiedzy i umiejętności w zakresie krytycznego
analizowania tekstów naukowych.

SBI_K1_K01 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 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

1.

Przedmiot porusza zagadnienia związane z pojęciem tekstu naukowego, plagiatu,
przypisów w tekście naukowym, strukturą tekstu naukowego, rekonstrukcją
struktury problemowej badania naukowego. Przedmiot odnosi się także do
zastosowania metod badawczych jako elementu analizy tekstu naukowego,
analizy i rekonstrukcji wnioskowania w badaniach ilościowych i jakościowych,
wykonywania recenzji i analizy tekstu popularnonaukowego.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu: - obecność: można opuścić nie więcej
aniżeli 3 zajęcia, pozostałe nieobecności wymagają zaliczenia u
prowadzącego; - więcej niż 5 nieobecności powoduje automatyczne
niezaliczenie przedmiotu; - kolokwium zaliczeniowe - aktywność: plus
podczas zajęć to 1 punkt doliczany do sumy zdobytych punktów podczas
kolokwium (o ile ocena ta jest pozytywna)
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Szkolenie uniwersyteckie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.110.5cb0a0ede9c2e.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny

Klasyfikacja ISCED

Kod USOS
WSM.IBDW-156.4

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 4

Liczba
punktów ECTS
0.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie wiedzy z zakresu struktury Uniwersytetu, Wydziału, Instytutu

C2 Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami sporządzania pism i listów, oraz korzystania ze wzorów
dokumentów

C3 Zapoznanie studentów z zasadami stosowania tytulatury w życiu akademickim (powitania, pożegnania,
przedstawiania, wizytówki i reprezentacja instytucji)

C4 Zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami dot. stypendiów, grantów, konkursów naukowych

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 i rozumie strukturę Uniwersytetu SBI_K1_W02 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi samodzielnie sporządzić oficjalne
pismo lub podanie, korzystać z udostępnionych przez
jednostkę wzorów.

SBI_K1_U03 zaliczenie na ocenę

U2
Student potrafi zastosować zasady obowiązujące
w komunikacji bezpośredniej i pośredniej
z dydaktykami oraz innymi pracownikami uczelni

SBI_K1_U03 zaliczenie na ocenę

U3 Student potrafi wyszukać podstawowe informacje dot.
stypendiów, grantów, konkursów naukowych. SBI_K1_U03 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do zastosowania odpowiednich
zasad autoprezentacji w zależności od typu sytuacji
uczelnianych (egzaminy, rozmowy kwalifikacyjne, itp).

SBI_K1_K02 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 4

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
4

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
4

ECTS
0.1

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Struktura Uniwersytetu, Wydziału oraz Instytutu W1, U1

2. Precedencja i tytulatura w życiu akademickim U1, U2

3. Zasady poprawnej korespondencji: sporządzanie pism, listów i podań U1, U2

4. Stypendia, granty i konkursy naukowe U3

5. Zasady autoprezentacji w zależności od typu sytuacji uczelnianych K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę uzyskanie minimum 51% punktów z testu końcowego, obecność na
zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach jest obowiązkowa
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Praktyki
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.5cb094e9da3cb.20

Języki wykładowe
Polski

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
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 60

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 podstawową wiedzę o strukturach społecznych,
organizacjach i zasadach ich funkcjonowania

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W04

zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Potrafi świadomie uczestniczyć w przygotowaniu
projektów społecznych uwzględniając aspekty
ekonomiczne i polityczne Wschodu i Zachodu

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U03, SBI_K1_U04 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1
Uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym
w przestrzeni międzykulturowej wykazując się
odpowiednim poziomem kompetencji komunikacyjnej

SBI_K1_K01, SBI_K1_K02,
SBI_K1_K03 zaliczenie

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.

Szczegółowe treści precyzuje kierownik praktyki w miejscu jej odbywania.
Niemniej jednak Student powinien:
- zapoznać się ze strukturą organizacyjną podmiotu, w którym odbywa praktykę,
- wykonywać zadania umożliwiające zdobycie umiejętności, które w przyszłości
mógłby wykorzystać w miejscu pracy o podobnej specyfice,
- nabywać kompetencje interpersonalne niezbędne w pracy zawodowej,
- mieć możliwość realizacji samodzielnych zadań kształcących twórcze podejście
do obowiązków zawodowych w obszarze związanym z kierunkiem kształcenia i
obranej specjalności

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Praktyka

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie

1. Warunkiem zaliczenia praktyk jest obecność w miejscu ich odbywania
lub w przypadku praktyk zdalnych – ścisły kontakt z przełożonym i
zastosowanie się do poleceń bezpośredniego przełożonego, kierownika
praktyki. 2. Dostarczenie dokumentów: - skierowania zatwierdzonego
przez IBiDW oraz kierownika praktyki, - zaświadczenia o odbyciu praktyk
(do pobrania ze strony internetowej IBiDW) lub wypełnionego i
zaakceptowanego przez kierownika praktyk dziennika (do pobrania w
sekretariacie IBiDW). - zapisanie się w systemie USOSweb na kurs
Praktyki.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Lektorat języka arabskiego poz. 1
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.130.5cdbef6eeeeea.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Kod USOS
WSM.IBDW-0.90AR1

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 90

Liczba
punktów ECTS
4.0

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 90

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Kurs praktycznej nauki literackiego języka arabskiego (Modern Standard Arabic) na poziomie podstawowym
(poziom pierwszy)

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 Ma podstawową wiedzę na temat języka i sytuacji
językowej w świecie arabskim. SBI_K1_W04 zaliczenie na ocenę,

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Posiada podstawowy zakres kompetencji
komunikacyjnych w celu animowania procesów
rozumienia, dialogu, współpracy i wymiany
międzykulturowej między społecznościami świata
arabskiego i Zachodu.

SBI_K1_U05 zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2

Posiada umiejętności językowe w zakresie dziedzin
nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla
studiowanego kierunku, zgodne z wymaganiami
określonymi dla poziomu A1/A2 Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

SBI_K1_U05 zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym
w przestrzeni międzykulturowej wykazując się
podstawowym poziomem kompetencji komunikacyjnej
wykorzystując nowoczesne instrumenty cywilizacji
medialnej.

SBI_K1_K02, SBI_K1_K04 zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

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

lektorat 90

przygotowanie do zajęć 15

przygotowanie do sprawdzianu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2

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

lektorat 90

Przygotowanie do sprawdzianów 15
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przygotowanie do egzaminu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

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.

Kurs praktycznej nauki literackiego języka arabskiego (Modern Standard Arabic)
na poziomie podstawowym (poziom pierwszy). Omówienie sytuacji językowej w
świecie arabskim. Nauka alfabetu arabskiego. Nauka fonetyki. Nauka
podstawowych struktur frazeologicznych i gramatycznych. Nauka słownictwa
związanego z tematyką życia codziennego. Szczególny nacisk położony na:
podstawowe formy grzecznościowe oraz wyrażenia używane w życiu codziennym;
podawanie podstawowych danych (imiona, nazwiska, adresy, numery telefonów,
.....), przedstawianie siebie i innych, opowiadanie o sobie i o rodzinie; opisywanie
pomieszczeń, domu, mieszkania, sali lekcyjnej, miasta, przedmiotów, osób;
podstawowe nazewnictwo geograficzne: nazwy krajów, miast, kontynentów,
wybranych rzek, mórz; określanie pochodzenia, określanie kierunków i miejsc;
codzienne czynności; słownictwo i wyrażenia związane z uczestniczeniem w lekcji
j. arabskiego; dialogi w restauracji i kawiarni: lista dań, ceny i rachunki;
podstawowe zakupy: jedzenie i picie; inne produkty codziennego użytku (na targu,
w sklepie spożywczym, w aptece, na poczcie); miejsca pracy i zawody; opisywanie
pogody; określanie czasu: godziny, pory dnia, pory roku, miesiące, proste daty;
pytanie o drogę; podróże – środki lokomocji, zwiedzanie, na dworcu autobusowym
i kolejowym, na lotnisku, w hotelu; podstawowe słownictwo związane z polityką i j.
mediów; szkoły i uniwersytet – podstawowe nazewnictwo (struktura, kierunki,
zajęcia, poziomy nauczania, nazwy przedmiotów); wizyta u lekarza; załatwianie
formalności w banku i kantorze; hobby i rozrywka – podstawowe zagadnienia;
plany wakacyjne; pisanie krótkich listów i kartek pocztowych; wypełnianie
prostych formularzy.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

analiza tekstów, Metoda sytuacyjna, inscenizacja, wykład z prezentacją multimedialną, gra dydaktyczna, rozwiązywanie
zadań, metody e-learningowe, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat zaliczenie na ocenę

Kurs zakończony egzaminem rocznym. Egzamin składa się z części
pisemnej i ustnej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie
semestru zimowego i letniego na ocenę. Zaliczenie semestru: Podstawą
oceny semestralnej jest średnia ocen z dwóch sprawdzianów (w formie
pisemnej i ustnej). Ponadto na ocenę semestralną ma również wpływ
średnia ocen z: kartkówek, odpowiedzi ustnych i zadań domowych. Nie
dopuszcza się więcej niż 6 nieobecności w ciągu semestru.
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Semestr 2

Metody nauczania:

analiza tekstów, Metoda sytuacyjna, inscenizacja, wykład z prezentacją multimedialną, gra dydaktyczna, rozwiązywanie
zadań, metody e-learningowe, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat egzamin pisemny /
ustny

Kurs zakończony egzaminem rocznym. Egzamin składa się z części
pisemnej i ustnej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest
zaliczenie semestru zimowego i letniego na ocenę. Zaliczenie
semestru: Podstawą oceny semestralnej jest średnia ocen z dwóch
sprawdzianów (w formie pisemnej i ustnej). Ponadto na ocenę
semestralną ma również wpływ średnia ocen z: kartkówek,
odpowiedzi ustnych i zadań domowych. Nie dopuszcza się więcej niż
6 nieobecności w ciągu semestru.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość j. angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne korzystanie z podręczników.



Sylabusy 53 / 193

Lektorat języka hebrajskiego poz. 1
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.130.5cdbef6f2966c.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Kod USOS

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 90

Liczba
punktów ECTS
4.0

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 90

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Nauka języka hebrajskiego współczesnego na poziomie początkującym (Alef)

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 posiada podstawową wiedzę na temat
współczesnego języka hebrajskiego używanego
w Państwie Izrael

SBI_K1_W01 zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Posiada podstawowy zakres kompetencji
komunikacyjnych w celu animowania procesów
rozumienia, dialogu, współpracy i wymiany kulturowej
ze społeczeństwem Izraela

SBI_K1_U05 zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do ciągłego zwiększania swoich
kompetencji językowych oraz kształtowania
umiejętności komunikacyjnych, w ramach
współczesnego języka hebrajskiego na poziomie
podstawowym

SBI_K1_K01, SBI_K1_K02 zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

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

lektorat 90

Przygotowanie do sprawdzianów 15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2

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

lektorat 90

Przygotowanie do sprawdzianów 15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 15
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

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. Alfabet hebrajski (drukowany i kursywa) oraz zasady stosowania wokalizacji
(nikud) W1, U1, K1

2.

Składnia: zdania nominalne, zdania czasownikowe, zdania bezosobowe, zdania z
bezokolicznikiem, zadawanie pytań, zdania dopełnieniowe – mowa zależna, zdania
wynikowe, zdania przyczynowe, wyrażenia bezosobowe. Zaimki osobowe, zaimki
wskazujące. Podstawowe przyimki: odmiana przez osoby, przyimki z określonymi
rzeczownikami. Status constructus.

W1, U1, K1

3.

Czasownik: koniugacja pa'al (paradygmaty: regularny, ע״ו, ל״ה, ל״א, ל״ע, פ״י) w
czasie teraźniejszym i przeszłym, koniugacja pi’el (paradygmat regularny) w
czasie teraźniejszym i przeszłym, koniugacja hi’fil (paradygmat regularny) w
czasie teraźniejszym i przeszłym, koniugacja hitpa’el (paradygmat regularny) w
czasie teraźniejszym i przeszłym. Odmiana rzeczownika i przymiotnika przez
osoby i liczby, ustalanie zgodności.

W1, U1, K1

4.

Słownictwo w zakresie podstawowym związane z tematyką dnia codziennego, a w
szczególności: opowiadanie o sobie (dane personalne, płeć, wiek, miejsce
urodzenia, znajomość języków, wykształcenie, zawód), rodzina (opis rodziny,
członkowie rodziny), życie codzienne (rutyna, pory dnia, przedmioty codziennego
użytku, sposoby spędzania wolnego czasu), miejsce zamieszkania (opis
mieszkania, domu, miasta), podstawowe nazewnictwo geograficzne (nazwy miast,
państw), miejsca pracy i zawody, środki transportu, edukacja (rodzaje szkół,
nazwy przyborów szkolnych), miejsca (instytucje użyteczności publicznej, punkty
usługowe), żywienie (podstawowe artykuły spożywcze, posiłki, punkty
gastronomiczne, ceny, rachunki), zakupy (sklepy, towary, jednostki miar i wag,
pieniądze), środowisko naturalne (pory roku, pogoda, nazwy zwierząt i roślin),
zdrowie (części ciała, choroba, samopoczucie).

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

metoda projektów, inscenizacja, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań,
konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat zaliczenie na ocenę
Zaliczenie na ocenę: średnia ocen uzyskanych z trzech kolokwiów, prac
pisemnych i prac domowych. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione
nieobecności podczas zajęć.

Semestr 2
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Metody nauczania:

metoda projektów, inscenizacja, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań,
konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Zaliczenie na ocenę: średnia ocen uzyskanych z trzech kolokwiów,
prac pisemnych i prac domowych. Egzamin po dwóch semestrach
nauki w formie egzaminu ustnego oraz egzaminu pisemnego
składającego się z trzech części: rozumienie tekstu pisanego,
zagadnienia gramatyczne, pisanie krótkich tekstów (list,
pocztówka, rozprawka itp.). Dopuszczalne są dwie
nieusprawiedliwione nieobecności podczas zajęć. Warunkiem
dopuszczenia do egzaminu jest wcześniejsze zaliczenie zajęć na
ocenę.
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Państwo i władza na Bliskim Wschodzie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.5cc2eda6d2624.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Kod USOS
WSM.IBDW-20.422

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
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Student/ka zna i rozumie genezę, ewolucję i specyfikę państwowości w świecie islamu, a także posiada wiedzę
oraz umiejętności pozwalające na wielowymiarowe oraz porównawcze spojrzenie na problemy związane
z funkcjonowanie współczesnych państw narodowych na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej –
ze szczególnym uwzględnieniem roli czynników wpływających na instytucje polityczno-ustrojowe w państwach
regionu

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 ma uporządkowaną wiedzę o powiązaniach
nauk i dyscyplin umożliwiających wielowymiarowe
studia nad państwowością w regionie Bliskiego
Wschodu i Afryki Północnej, tj. z uwzględnieniem
metod wywodzących się z rozmaitych dyscyplin
naukowych - m.in. politologii, socjologii, ekonomii
i antropologii kulturowej

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W05 zaliczenie na ocenę

W2
Student/ka ma wiedzę o genezie, uwarunkowaniach
oraz funkcjonowaniu współczesnych państw
narodowych w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki
Północnej

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W03 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student/ka posiada umiejętność rozpoznania
i wykorzystania wiedzy teoretycznej do samodzielnej
oraz krytycznej analizy zjawisk i procesów związanych
z funkcjonowaniem instytucji władzy i struktur
państwowych na Bliskim Wschodzie i w Afryce
Północnej - zarówno w ich wymiarze formalnym, jak
i nieformalnym

SBI_K1_U02, SBI_K1_U03 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

Student/ka posiada umiejętność rozumienia,
analizowania oraz interpretowania konkretnych
zjawisk społeczno-politycznych (w wymiarze
formalnym i nieformalnym), właściwych dla instytucji
władzy i struktur państwowych Bliskiego Wschodu
i Afryki Północnej

SBI_K1_U01, SBI_K1_U04 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student/ka posiada zdolność opracowywania
i realizowania projektów związanych
z funkcjonowaniem instytucji władczych i struktur
polityczno-państwowych w regionie Bliskiego
Wschodzie i Afryki Północnej, potrafiąc umiejętnie
połączyć wiedzę nt. przeszłości z kompetencją
w zakresie analizy zjawisk współczesnych

SBI_K1_K01, SBI_K1_K03 prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przygotowanie do zajęć 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 15

przygotowanie do testu zaliczeniowego 15
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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. Blok tematyczny nr 1: Pojęcie państwa, władzy i prawa, jak również geneza oraz
ewolucja państwowości w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej W1, W2

2. Blok tematyczny nr 2: Uwarunkowania państwowotwórcze: struktury plemienne;
przywództwo religijne i wojskowe; kolonializm; nacjonalizm; rola religii W1, W2, U1, U2

3. Blok tematyczny nr 3: Typy państw bliskowschodnich w perspektywie
historycznej: państwo imperialne; państwo kolonialne; państwo narodowe W1, W2, U1, U2

4. Blok tematyczny nr 4: Prawo muzułmańskie oraz władza polityczna w regionie
Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej W1, W2, U1, U2

5. Blok tematyczny nr 5: Muzułmańska kultura polityczna a konstytucjonalizm oraz
pojęcie narodu i demokracji - myśl polityczna od XIX wieku W1, W2, U1, U2

6. Blok tematyczny nr 6: Konstytucje w niekonstytucyjnym świecie - trójpodział
władzy i trybunały konstytucyjne na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej W1, W2, U1, U2

7.
Blok tematyczny nr 7: Nieformalne instytucje i struktury społeczno-polityczne na
Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej: trybalizm, familiaryzm, klientelizm,
kumoterstwo, nepotyzm itp.

W1, W2, U1, U2

8. Blok tematyczny nr 8: Władza polityczna a gospodarka w regionie Bliskiego i
Wschodu i Afryki Północnej - państwo narodowe wobec neoliberalnej globalizacji W1, W2, U1, U2

9.

Blok tematyczny nr 9 (część warsztatowa): Formalne i nieformalne instytucje w
wybranych muzułmańskich państwach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej
(Algieria, Arabia Saudyjska, Egipt, Irak, Iran, Jordania, Kuwejt, Liban, Libia,
Maroko, Sudan, Syria, Tunezja, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie) -
prezentacje studentów

U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę, prezentacja
Część wykładowa - zaliczenie pisemne na ocenę, część
warsztatowo-konwersatoryjna - prezentacja na ocenę
(aktywność podczas zajęć wpływa na ocenę końcową)
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Ewolucja doktryny dżihadu
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.1559304057.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Kod USOS
WSM.IBDW-20.46

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
konwersatorium: 30

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 Ma wiedzę na temat kształtowania się doktryny
dżihadu oraz potrafi wymienić głównych jej teoretyków SBI_K1_W03 zaliczenie pisemne,

zaliczenie

W2
Ma wiedzę na temat roli dżihadu we programach
ideologicznych współczesnych ugrupowań i ruchów
islamistycznych

SBI_K1_W02 zaliczenie pisemne,
zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Potrafi wymienić i scharakteryzować prawa i reguły
składające się doktrynę dżihadu SBI_K1_U02 zaliczenie pisemne,

zaliczenie
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Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 50

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
110

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.

Dżihad w Koranie i w tradycji Proroka.
Kształtowanie się klasycznej teorii dżihadu w średniowieczu (Al-Māwardī, Ibn Rušd
Starszy, Ibn Rušd, Ibn Taymiyya.
Dżihad według mistyków muzułmańskich (Al-Ġazālī, Ibn al-‘Arabī).
Dan Fodio i jego Bayān wuǧūb al-hiǧra... Dżihad w wieku XIX.
Koncepcje dżihadu w wieku XX (Muḥammad ‘Abduh, Rašīd Riḍā, Bracia
Muzułmanie, Abū al-‘Alā’ al-Mawdūdī, Sayyid Quṭb).
Współczesne koncepcje dżihadu (Muḥammad Sa‘īd Ramaḍān al-Būṭī, Yūsuf al-
Qarḍāwī)
Dżihad w dobie globalnego radykalnego islamu Analfabetyzm w krajach arabskich.

W1, W2, U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, zaliczenie udział w zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z
kolokwium końcowego
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Stosunki Izraela z Europą
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.5cdbef6f8d9e0.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Kod USOS
WSM.IBDW.20.358

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
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

1. zapoznanie Studentek i Studentów z najważniejszymi wydarzeniami kształtującymi stosunki Izraela z Europą 2.
Określanie i analizę najważniejszych problemów i wyzwań w relacjach izraelsko-europejskich; 3. Określenie
i wyjaśnienie najważniejszych płaszczyzn współpracy między Europą a Izraelem 4. Prezentację głównych trendów
rozwojowych w odniesieniu do dwustronnych i wielostronnych relacji Izraela z państwami europejskimi oraz Unią
Europejską

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 Zdobywa wiedzę i umiejętności specjalistyczne
(KW_13) SBI_K1_W01 prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Posiada podstawowe umiejętności badawcze
obejmujące formułowanie i kategoryzację problemu,
dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie
i prezentację wyników pozwalającą na rozwiązywanie
realnych problemów relacji pomiędzy Wschodem
i Zachodem (KU_04) Posiada podstawowe
umiejętności wyszukiwania, krytycznej oceny,
analizowania i wykorzystywania informacji płynącej
z różnych źródeł (KU_01)

SBI_K1_U01, SBI_K1_U03 zaliczenie pisemne,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów
społecznych uwzględniając aspekty ekonomiczne
i polityczne Wschodu i Zachodu (KK_04)

SBI_K1_K02, SBI_K1_K04 prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do sprawdzianu 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

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.

- Izraelska polityka zagraniczna: między realizmem a sentymentalizmem
- Relacje Izraela z UE : Uwarunkowania historyczne, kulturowo-społeczne i
polityczne, najważniejsze wydarzenia i problemy w relacjach Izraele z
Wspólnotami Europejskimi a potem UE
- Aktualne stosunki Izraela z Europą – w wymiarze dyskursywnym. Studenci
proszeni są o przygotowanie przeglądu prasy i mediów elektronicznych
(proponowane tytuły: Haaretz, Jerusalem Post, The Times of Israel, Ynet, Reuters,
Euobserver.com, Middle East Monitor, POLITICO Europe, Deutsche Welle,
EURACTIVE). Kwerenda powinna obejmować materiały z ostatnich 6 miesięcy.
- Konflikt izraelsko-palestyński a relacje Izraela z UE: Stanowisko UE - między
patem, kontestacją a erozją (Znaczenie kwestii szczegółowych: status Jerozolimy,
Izrael  Państwo Żydowskie, prawa i przyszłości, palestyńskich uchodźców, pomoc
humanitarna dla Palestyńczyków, rozwiązanie dwupaństwowe – problem granic,
osadnictwo.
- Europejska diaspora żydowska i jej znaczenie dla stosunków izraelsko-
europejskich: charakterystyka społeczności żydowskiej w Europie: rozmieszczenie,
struktura społeczna, Wyzwania stojące przed społecznością żydowska w Europie,
współczesna europejska Diaspora żydowska a syjonizm, Izraelczycy z
europejskimi paszportami, Izrael i Europa – a pytanie o kształt demokracji: Od
demokracji liberalnej do demokracji większościowej. Trendy sekurytyzacyjne a
przyszłość liberalnej demokracji w Izraelu i Europie
- Innowacyjność i Badania i Rozwój (B+R/D&D) przestrzenią współpracy izraelsko –
europejskiej
- Relacje bilateralne Izraela z wybranymi państwami europejskimi: CZECHY
- Relacje bilateralne Izraela z wybranymi państwami europejskimi: NIEMCY
- Relacje bilateralne Izraela z wybranymi państwami europejskimi: WĘGRY

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, prezentacja Warunkiem zaliczenia kursu jest aktywny udział w zajęciach
oraz pozytywne zaliczenie kolokwium końcowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak



Sylabusy 65 / 193

Antropologia świata arabskiego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.5cc2eda7174ed.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Kod USOS
WSM.IBDW-20.327

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
konwersatorium: 30

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
Student(ka) zna podstawową terminologię nauk
humanistycznych i kulturowych, ze szczególnym
uwzględnieniem specyfiki Bliskiego Wschodu

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W04,
SBI_K1_W05

zaliczenie pisemne

W2
Student(ka) zna i  rozumie procesy zmiany struktur,
systemów wartości,instytucji oraz typów więzi
społecznej w procesach zmian społecznych na Bliskim
Wschodzie

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W04,
SBI_K1_W05

zaliczenie pisemne
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W3
Student(ka) zna i rozumie rolę jednostki w wybranych
społeczeństwach świata arabskiego na Bliskim
Wschodzie

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W04,
SBI_K1_W05

zaliczenie pisemne

W4

Student(ka) zna i rozumie schematy przenikania się
różnorodnych tendencji, takich jak religia
na rzeczywistość kulturową i społeczno-polityczną
regionu, zarówno w ujęciu historycznym jak
i współczesnym

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W05

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student(ka) potrafi analizować i interpretować
konkretne zjawiska kulturowe,religijne i społeczne
zachodzące na obszarze Bliskiego Wschodu

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U03, SBI_K1_U04 zaliczenie pisemne

U2
Student(ka) potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną
do samodzielnej i krytycznej analizy rzeczywistości
bliskowschodniej w ujęciu antropologicznym

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U03, SBI_K1_U04 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student(ka) ma świadomość odpowiedzialności
i znaczenia wartości kulturowych i godności człowieka
na różnych poziomach rzeczywistości społecznej

SBI_K1_K01, SBI_K1_K02 zaliczenie pisemne

K2
Student(ka) jest gotów do pogłębiania znajomości
specyfiki uwarunkowań społecznych świata arabskiego
i ich kompleksowego charakteru

SBI_K1_K01, SBI_K1_K02 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

przygotowanie do zajęć 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

1. Orientalizm, kolonializm i dekolonizacja- ich wpływ na badania antropologiczne
świata arabskiego

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2
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2. Dominujące strefy badań antropologicznych w XX w.: plemienność, islam, kobiety
w świecie arabskim

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

3. Islam- nowe metody badań antropologicznych. Studium przypadku. Nowe sfery
badań antropologicznych: „everyday islam”

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

4. Wpływ nacjonalizmu panarabskiego i poszczególnych nacjonalizmów
terytorialnych na różne zjawiska kulturowe świata arabskiego

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

5. Antropologia przemocy; terroryzm a humanizm na Bliskim Wschodzie W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

6. Antropologia młodzieży i negocjacje wartości kulturowych oraz społecznych na
Bliskim Wschodzie

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

7. Antropologia oporu i ruchów społecznych na Bliskim Wschodzie, ze szczególny
uwzględnieniem Arabskiej Wiosny

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

8. Antropologia płci- czynniki religijne, polityczne i społeczne na Bliskim Wschodzie W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

9. Antropologia prawa, w tym szczególne uwzględnienie szariatu i różnorodnych
form jego interpretacji. Rozwój autorytetów religijnych na Bliskim Wschodzie.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

10.
Antropologia muzyki i sztuki, w tym tworzenie się dzięki nim nowych sieci relacji
pomiędzy młodzieżą arabską na Bliskim Wschodzie, szczególnie ich wykorzystanie
w kontekście Arabskiej Wiosny

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

11.
Antropologia zabawy, wykorzystanie zjawiska organizacji czasu wolnego w
ramach szerszej koncepcji kultury islamskiej i nowych ruchów społecznych i
kulturowych

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

12.
Antropologia turystyki na Bliskim Wschodzie, jej wykorzystanie w ramach
reprezentacji tożsamości, polityki państwowej, idei społecznych i kulturowych
(turystyka halal)

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

13. Antropologia sportu na Bliskim Wschodzie, jego wykorzystanie w ramach
reprezentacji tożsamości, polityki państwowej, idei społecznych i kulturowych

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

14. Antropologia miasta, wzajemne relacje kształtowania się przestrzeni publicznej i
kulturowej na Bliskim Wschodzie

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, Metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne

Dopuszczenie do zaliczenia: a) dopuszczalne są trzy nieusprawiedliwione
nieobecności, b) w przypadku większej liczby nieobecności wymagane jest
opracowanie dodatkowego materiału wskazanego przez
prowadzącego(minimum 6 stron znormalizowanych, przypisy oraz
bibliografia) Forma zaliczenia: c) test pisemny w formie pytań otwartych,
d) uzyskanie pozytywnej oceny, tj. 3,0 = 50% egzaminu
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Feminizm arabski
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.5cdbef6fbcf4d.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Kod USOS
WSM.IBDW-20.89

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
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest przedstawienie zarysu historii ruchów aktywizmu kobiecego w świecie arabskim i najważniejszej
problematyki dotyczącej sytuacji kobiet w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 charakter, specyfikę i historię feminizmu arabskiego. SBI_K1_W05 zaliczenie na ocenę
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W2
poszczególne typy ruchów aktywizmu kobiecego
i intepretuje ich rolę w kształtowaniu wizerunku
i postaw wobec kobiet świata arabskiego

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
analizować konteksty społeczne, kulturowe i religijne
w odniesieniu do sytuacji kobiet i ruchu
feministycznego w świecie arabskim.

SBI_K1_U02, SBI_K1_U04 zaliczenie na ocenę

U2
diagnozować i analizować procesy społeczne
i polityczne w odniesieniu do statusu kobiet w świecie
arabskim

SBI_K1_U02, SBI_K1_U04 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
pogłębiania wiedzy i świadomości dotyczącej
znaczenia ruchów aktywizmu kobiecego w regionie
Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, poprzez
uczestnictwo w różnego typu projektach.

SBI_K1_K01, SBI_K1_K03,
SBI_K1_K04 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 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

1. Pozycja kobiety w kontekście społeczno-kulturowym w świecie arabskim W2, U1

2. Przegląd ruchu feministycznego na Bliskim Wschodzie i w Maghrebie W1, W2, U1

3. Podział typów feminizmu w świecie muzułmańskim: feminizm sekularny, feminizm
muzułmański, feminizm islamski /islamistyczny W2, U1

4. Feminizm muzułmański jako szczególna postać ruchu kobiecego W1, W2, U1

5. Strategie aktywizmu kobiecego w świecie arabskim W2, U1, U2, K1

6. Kobieta jako obywatelka - przegląd sytuacji w wybranych krajach arabskich U2

7. Feminizm a polityka państwa na przykładzie Egiptu W1, U2
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8. Sylwetki najważniejszych feministek arabskich W1

9. Arabska sztuka feministyczna U1, U2, K1

10. Problem kanonów i reprezentatywności W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, inscenizacja, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę
Uczestnictwo w zajęciach, aktywność w trakcie dyskusji oraz zaliczenie
testu pisemnego z pytaniami otwartymi i zamkniętymi (uzyskanie min.
60%)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa. Dozwolone dwie nieusprawiedliwione nieobecności
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Społeczno-kulturowe aspekty języka arabskiego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.1559304461.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

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
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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 Rozumie, czym jest dyglosja i wie, czym przejawia się
ona w sferze języka arabskiego SBI_K1_W02 zaliczenie na ocenę

W2 Ma wiedzę na temat zróżnicowania dialektologicznego
w społeczeństwach arabskich SBI_K1_W03 zaliczenie na ocenę

W3 Ma wiedzę na temat roli i pozycji języka arabskiego
w obszarze religii i edukacji SBI_K1_W04 zaliczenie na ocenę

W4 Zna skalę analfabetyzmu w krajach arabskich oraz
problematykę społeczną z nim związaną SBI_K1_W02 zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
Identyfikuje różnice pomiędzy odmianami pisaną
i mówioną arabskiego języka literackiego z jednej
strony, a językiem literackim i dialektami z drugiej
strony

SBI_K1_U02 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 50

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
110

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. Arabski – język pisany a język mówiony. W1, W2, W3, W4, U1

2. Dyglosja w społeczeństwach arabskich. W1, W2, W3, W4, U1

3. Dialekty arabskie – podział i różnice. W1, W2, W3, W4, U1

4. W stronę arabskiego khoine? W1, W2, W3, W4, U1

5. Język arabski a religia. W1, W2, W3, W4, U1

6. Analfabetyzm w krajach arabskich. W1, W2, W3, W4, U1

7. Język arabski w edukacji. W1, W2, W3, W4, U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

seminarium, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę test zaliczeniowy z pytaniami otwartymi i zamkniętymi
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Wymagania wstępne i dodatkowe
podstawowa znajomość języka arabskiego
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Kino muzułmańskich emigrantów
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.5cc2eda7349ce.20

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
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z kinem muzułmańskich emigrantów przybywających do Europy
i Ameryki z Bliskiego Wschodu i Afryki Płn. - głównie z krajów postkolonialnych, przybywających do dawnych
centrów (Francja, Hiszpania, Włochy, Niemcy, Wlk. Brytania). Dzięki filmom zrealizowanym przez emigrantów
istnieje możliwość przyjrzenia się złożonej sytuacji społecznej przybywających z krajów muzułmańskich ludzi,
niejako "od środka" bez zafałszowań związanych z narzuconym przez kulturę zachodu "dyskursem
post(neo)kolonialnym".

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 pogłębioną i uporządkowaną wiedzę dotyczącą
kina tworzonego przez muzułmańskich emigrantów
w krajach Europy Zachodniej i USA.

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W04

prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Posiada umiejętności badawcze pozwalające
na samodzielne przygotowanie i przeprowadzenie
procesu badawczego na obszarze kulturoznawstwa,
bazującego na antropologii audiowizualnej
z wykorzystaniem bibliografii w języku rodzimym
i obcym oraz z zastosowaniem więcej niż jednej
metody badawczej; potrafi sformułować wnioski,
opracować i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem
ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań.

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U03, SBI_K1_U04 prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Podejmuje wyzwania zawodowe; wykazuje aktywność,
podejmuje trud i odznacza się wytrwałością
w realizacji indywidualnych i zespołowych działań
profesjonalnych służących podnoszeniu standardów
życia zbiorowego i jednostkowego, w których ważnym
elementem jest wykorzystywanie przekazów
audiowizualnych.

SBI_K1_K01, SBI_K1_K02,
SBI_K1_K03, SBI_K1_K04 prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 40

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

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.

1. Dyskurs kolonialny i postkolonialny w perspektywie kinematograficznej.
2. Obraz muzułmańskiej wspólnoty i jej kultury w filmach tworzonych przez
kinematografie zachodnie: "konserwatyści" i "reformatorzy" (kino popularne vs
kino autorskie: Gillo Pontecorvo, Jean-Luc Godard, Rainer Warner Fassbinder,
Andre Techiné, Mathieu Kassovitz i inni).
3. Kinematografia Afryki Płn. i jej wpływ na kino francuskie - od "Kina Rewolucji"
do "Kina Przedmieść":
a/ kino algierskie przed 1962 i po (twórczość Mohammeda Lakhdar-Hamina,
Rachida Bouchareba, Yasminy Adi),
b/ kino marokańskie (Hamid Bénani, Souheil Ben Barka, Moumen Smihi, Ahmed El
Maânouni, Mustapha Derkaoui , Farida Benlyazd, Saâd Chraïbi, Hassan Benjelloun,
Ismael Ferroukhi,
c/ kino algierskich i marokańskich emigrantów we Francji (Bourlem Guerdjou,
Daoud Aoulad-Syad, Yasmine Kassari, Abdellatifa Kechiche, Merzaka Allouache).
4. Kino tureckich emigrantów w Niemczech: I, II i III Pokolenie filmowców-
emigrantów - od Gastarbeitkino do kina niemiecko-tureckiego:
a/ twórczość Yilmaza Güneya i Tevfika Basera (I Pokolenie),
b/ twórczość Fatiha Akina, Kutlugu Atamana (II Pokolenie) jako modelowy przykład
kina niemiecko-tureckiego ,
c/ kino Yilmaza Arslana, Sinana Akkusa, Ayse Polat, Özgüra Yildirima (III Pokolenie)
4. Filmowy Bliski Wschód w Europie i w USA.
a/ tematyka bliskowschodnia w kinie zachodnim (w perspektywie postkolonialnej),
b/ filmowcy z Bliskiego Wschodu w Hollywood (Mustafa Akkad, Marjane Satrapi i
inni),
c/ kino palestyńskie realizowane na Zachodzie (twórczość Mohammada
Bakriego),.
5. Kryzys migracyjny i kino dokumentalne muzułmańskich i żydowskich
emigrantów (twórczość Izze Genini, Yaminy Benguigui, Tamera El Saida i innych).
6. Tematyka muzułmańskich emigrantów w kinie nurtu transkulturowego.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium prezentacja
Zaliczenie na podstawie pozytywnej oceny z prezentacji oraz regularnego
uczestniczenia w zajęciach, podczas których prócz elementu wykładowego
obecny jest element konwersatoryjny, stymulujący studentów do
aktywnego wykorzystywania zdobytej wiedzy.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ogólna znajomość historii i kultury krajów bliskowschodnich, procesów emigracyjnych, problematyki związanej z
kolonializmem i post(neo)kolonializmem.
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Polityka zagraniczna i dyplomacja państw Bliskiego Wschodu
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.5cc2eda7530e1.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Kod USOS
WSM.IBDW-20.374BW

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
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Student/ka posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na analizę zagadnień związanych z problematyką polityki
zagranicznej i dyplomacji państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej – zarówno w perspektywie historycznej, jak
i współczesnej.

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 ma wiedzę o relacjach zachodzących
między strukturami państwowymi oraz instytucjami
politycznymi, wojskowymi i gospodarczymi
związanymi z problematyką polityki zagranicznej
na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej

SBI_K1_W02,
SBI_K1_W05

zaliczenie pisemne,
raport

W2
Student/ka ma uporządkowaną wiedzę o powiązaniach
nauk oraz dyscyplin umożliwiających studia nad
polityką zagraniczną – zwłaszcza nauki o stosunkach
międzynarodowych i politologii

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W05

zaliczenie pisemne,
raport

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student/ka posiada umiejętność rozpoznania oraz
wykorzystania wiedzy teoretycznej do samodzielnej
i krytycznej analizy zjawisk z zakresu stosunków
międzynarodowych w regionie Bliskiego Wschodu
i Afryki Północnej

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02 raport, prezentacja

U2
Student/ka posiada umiejętność rozumienia,
analizowania oraz interpretowania konkretnych
zjawisk z zakresu stosunków międzynarodowych
w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U03 raport, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student/ka umie uczestniczyć w przygotowaniu
projektów społecznych, uwzględniając aspekty
polityczne i gospodarcze właściwe dla państw
Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, jak również ich
stosunków w ramach regionu oraz z Zachodem
i podmiotami globalnymi, co jest przydatne
w późniejszej pracy zawodowej

SBI_K1_K01, SBI_K1_K03,
SBI_K1_K04 prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie raportu 20

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

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.
Pierwsza część kursu ma charakter wykładowy, w której prowadzący zapoznaje
studentów z teorią polityki zagranicznej i funkcjonowaniem dyplomacji, jak
również uwarunkowaniami polityki zagranicznej państw Bliskiego Wschodu i Afryki
Północnej oraz metodologią sporządzania analiz o charakterze policy paper

W1, W2

2.

W części drugiej student przygotowuje prezentację (referat) na temat polityki
zagranicznej wybranego państwa Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej w aspekcie
takich kwestii problemowych, jak: kształtowanie się nowoczesnego państwa i jego
stosunków z otoczeniem międzynarodowym, formalnoprawne podstawy polityki
zagranicznej (kluczowe dokumenty oraz instytucje decyzyjne), uwarunkowania,
cele i kierunki polityki zagranicznej w aspekcie politycznym i gospodarczym, jak
również stosunki z Rzeczpospolitą Polską. Ostatnią formą aktywności studentów
jest przygotowanie policy paper na temat polityki zagranicznej państwa, którego
dotyczy prezentacja – wraz z rekomendacjami odnośnie przyszłych jej kierunków
(przy uwzględnieniu uwarunkowań i celów polityki zagranicznej danego państwa)

U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, raport,
prezentacja

Warunkiem zaliczenia kursu jest czynny udział w zajęciach – w
tym prezentacja polityki zagranicznej wybranego państwa
(referat), napisanie krótkiej pracy zaliczeniowej (o charakterze
policy paper) na temat polityki zagranicznej tego samego
państwa, jak również napisanie sprawdzianu z części
wykładowej (pisemne zaliczenie)
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Izrael na rynku międzynarodowym
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBI00S.13F0.1560170169.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

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
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 zapoznanie Studentów ze specyfiką izraelskiego modelu gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem jego
wymiaru zewnętrznego;

C2 zapoznanie Studentów z funkcjonowania rynku(ów) globalnych / międzynarodowych

C3 analiza procesów kształtowania i operacjonalizacji strategii rozwoju gospodarczego Izraela

C4 Omówienie machizmów związanych z procesami polityzacji międzynarodowej polityki gospodarczej

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 ma podstawową wiedzę o charakterze,
miejscu i znaczeniu nauk społecznych
i humanistycznych, ich specyfice przedmiotowej
i metodologicznej w systemie nauk

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W05 esej, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student posiada podstawowe umiejętności
wyszukiwania, krytycznej oceny, analizowania
i wykorzystywania informacji płynącej z różnych źródeł

SBI_K1_U03 esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów
społecznych uwzględniając aspekty ekonomiczne
i polityczne Wschodu i Zachodu

SBI_K1_K03 esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

warsztaty 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

przygotowanie eseju 20

przygotowanie do ćwiczeń 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Izraelskie HARD i SOFT POWER a polityczna i gospodarcza-międzynarodowa
konkurencyjność Izraela: uwarunkowaniem, specyfika, wymiary W1, U1, K1
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2.

- ANALIZA SWOT – perspektywy rozwoju izraelskiej pozycji na arenie
międzynarodowej
- Izrael wersja kapitalizmu a wyzwania globalnej gospodarki: gospodarcza
współzależność międzynarodowa: szansa czy zagrożenie, relacje między
gospodarka a polityka i bezpieczeństwem.

W1, U1, K1

3.

- Izraelska polityka innowacyjna: Koncepcja / strategia, instrumenty mechanizmy,
rezultaty, wyzwania oraz izraelska polityka energetyczna: polityka surowcowa,
OZE w energetyce. Innowacyjność w energetyce: nowoczesne technologie w
sektorze energetycznym – izraelski towar eksportowy i czynnik umacniający
przewagę konkurencyjną;

W1, U1, K1

4.
- Cyber (nie)-bezpieczeństwo: wyzwanie geopolityczne i geoekonomiczne.
Wyznawania izraelskie strategicznego planowania w zakresie
cyberbezpieczeństwa.

W1, U1, K1

5.
- ZAJĘCIA WARSZTATOWE: Studenci są proszeni o opracowanie (zgodnie ze
standardami akademickimi) recenzji wybranej przez siebie książki poświęconej
izraelskiej i/lub pozycji Izraela na rynnach międzynarodowych gospodarce

W1, U1, K1

6. - Znaczenie Ruchy BDS: charakterystyka ruchu, etapy rozwoju i zakres wpływu na
pozycję Izraela na rynkach międzynarodowych W1, U1, K1

7.
- Relacje gospodarcze Izraela z wybranymi krajami: wymiana handlowa (struktura,
bilans, trendy), Inwestycje kapitałowe, charakter współpracy z uwzględnieniem ich
obszarów (konkurencyjność – komplementarność czy rywalizacja).

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty esej, prezentacja Warunkiem zaliczenia kursu jest, obecność, aktywny udział w zajęciach
oraz przygotowanie eseju i prezentacji

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego, pozwalająca na czytanie materiałów do zajęć.
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Popkultura arabska
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.5cdbef70596b2.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Kod USOS
WSM.IBDW-20.131.A

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
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest zapoznanie studenta z najważniejszymi przejawami arabskiej popkultury, przedstawienie
najnowszych trendów w popkulturze świata arabskiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
wzorce rozwoju kultury popularnej w świecie arabskim,
jej przejawy i wpływ na lokalne społeczeństwa i ich
przemiany społeczne.

SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03 zaliczenie na ocenę
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W2 zasady współdziałania popkultury we współczesnych
przemianach w obrębie świata arabskiego.

SBI_K1_W02,
SBI_K1_W05 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
opisywać i analizować działanie elementów
kształtujących różne przejawy popkultury w świecie
arabskim, i ich konsekwencje dla rzeczywistości świata
arabskiego.

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U04 zaliczenie na ocenę

U2
diagnozować i analizować procesy społeczne
w odniesieniu do obecnych przemian w kontekście
wpływu popkultury.

SBI_K1_U03, SBI_K1_U04 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
zwiększenia swojej wiedzy w odniesieniu do wpływu
przemian społeczno-politycznych na rozwój arabskiej
popkultury poprzez przygotowanie projektów
o charakterze multidyscyplinarnym.

SBI_K1_K01, SBI_K1_K02,
SBI_K1_K03, SBI_K1_K04 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

przygotowanie do zajęć 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

1. Kultura w świecie arabskim - pojęcia W1

2. Religijne apskety arabskiej popkultury W1, W2, U1, U2

3. Kwestie reprezentacji Arabów oraz świata arabskiego W2, U1, U2, K1

4. Lokalny wymiar globalizacji - o glokalizacji w arabkiej przestrzeni popkulturowej W1, W2, U1, U2, K1

5. Społeczno-polityczny wymiar arabskiej muzyki W1, W2, U1, U2, K1

6. Rozwój telewizji i zjawisko seriali w debacie obycajowej W1, W2, U1, U2

7. Kino świata arabskiego W1
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8. O ikonach arabskiej popkultury W1

9. Problematyka polityczno-społeczna w ujęciu popkulturowym W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność, aktywność podczas
zajęć oraz uzyskanie minmimum 60% z testu złożonego z pytań
otwartych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa. Dozwolone dwie nieusprawiedliwione nieobecności.
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Polityczno-kulturowe aspekty tożsamości palestyńskiej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.5cdbef7086662.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Kod USOS
WSM.IBDW-20.335

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
konwersatorium: 30

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
Student(ka) zna procesy interakcji społeczno-
politycznych i kulturowych w krajach Bliskiego
Wschodu, ze szczególnym uwzględnieniem Palestyny.

SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W04,
SBI_K1_W05

zaliczenie pisemne

W2

Student(ka) zna i rozumie procesy zmian struktur
społecznych, systemów wartości, instytucji i typów
więzi społecznych w procesie zmian społecznych
na Bliskim Wschodzie, ze szczególnym
uwzględnieniem Palestyny.

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W04

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
Posiada umiejętność rozpoznania i wykorzystania
wiedzy teoretycznej do samodzielnej i krytycznej
analizy rzeczywistości

SBI_K1_U02, SBI_K1_U03 zaliczenie pisemne

U2
Posiada umiejętność analizowania i interpretowania
konkretnych zjawisk społecznych, kulturowych oraz
politycznych, które zachodzą na Bliskim Wschodzie,
ze szczególnym uwzględnieniem Palestyny.

SBI_K1_U02, SBI_K1_U03,
SBI_K1_U04 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
prowadzenia wstępnych badań i analiz, w celu
głębszego zrozumienia warunków społecznych,
politycznych i kulturowych na Bliskim Wschodzie,
ze szczególnym uwzględnieniem Palestyny.

SBI_K1_K01, SBI_K1_K03 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

analiza źródeł historycznych 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

1. Główne założenia dotyczące zjawiska nacjonalizmu W1, W2, U1, K1

2. Relacje pomiędzy nacjonalizmem panarabskim a nacjonalizmem palestyńskim W1, W2, U1, U2, K1

3.
Historia rozwoju tożsamości narodowej społeczności oraz zmiany kulturowo-
społeczne na terenie tzw. historycznej Palestyny w XIX w, w ramach Imperium
Osmańskiego.

W1, W2, U1, U2, K1

4. Sytuacja społeczno-polityczna Palestyńczyków w perspektywie tzw. settler
colonialism, osadnictwo syjonistyczne W1, W2, U1, U2, K1

5. Relacje pomiędzy palestyńskim ruchem narodowym a władzą Mandatu
Brytyjskiego W1, W2, U1, U2, K1

6. Geneza, przebieg i skutki społeczne, kulturowe i polityczne an-Nakby (wysiedleń
ludności palestyńskiej, zniszczenie wniosek, zakaz powrotu do domów) W1, W2, U1, U2, K1
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7. Uchodźcy palestyńscy- prawo międzynarodowe, sytuacja regionalna i
międzynarodowa W1, W2, U1, U2, K1

8. Sytuacja Palestyńczyków w Izraelu oraz w państwach ościennych. Rozwój
palestyńskiej narracji narodowej po an-Nakbie. W1, W2, U1, U2, K1

9. Geneza, przebieg i skutki społeczne, kulturowe i polityczne wojny sześciodniowej
w 1967 roku. Okupacja Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy W1, W2, U1, U2, K1

10. Architektura okupacja, antropologia przemocy okupacji izraelskiej W1, W2, U1, U2, K1

11. Prawo międzynarodowe a samostanowienie Palestyńczyków W1, W2, U1, U2, K1

12. Powstanie Autonomii Palestyńskiej, rozwój dyskursu narodowego Palestyńczyków
w ramach instytucji AP W1, W2, U1, U2, K1

13. Islamizm a palestyńskie ruchy narodowe. Przykład Hamasu. W1, W2, U1, U2, K1

14. palestyński ruch oporu, terroryzm W1, W2, U1, U2, K1

15.
„cultural appropriation”- przywłaszczanie kultury palestyńskiej. Sztuka
palestyńska, film, muzyka, literatura, sport w kontekście palestyńskiego dyskursu
narodowego.

W1, W2, U1, U2, K1

16. Rodzina i kobieta w palestyńskim kontekście narodowym W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne
Obowiązkowa obecność na teście w terminie ustalonym; wyjątki
uwzględniane według przepisów ogólnych Regulaminu Studiów UJ. Test
pisemny, zawierający pytania zamknięte i otwarte; do zaliczenia
konieczne ponad 50% możliwych do uzyskania punktów.
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Oblicza muzułmańskiego fundamentalizmu w XX i XXI w.
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.5cc2eda7a7b4a.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Kod USOS
WSM.IBDW-20.132A

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
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest zapoznanie studenta z najważniejszymi zagadnieniami kształtującymi dyskurs nurtu
fundamentalizmu oraz zapoznanie studenta z różnorodnością trendów w ramach fundamentalizmu w XX i XXI
wieku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zarys współczesnej historii ruchów
fundamentalistycznych w obrębie islamu SBI_K1_W01 zaliczenie na ocenę
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W2 podstawową terminologię z zakresu polityczno-
społecznych koncepcji islamu

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W05 zaliczenie na ocenę

W3
genezę i rozwój współczesnego ruchu
fundamentalistycznego, jego przyczyny
i konsekwencje na płaszczyźnie polityczno-społecznej
w skali regionalnej oraz globalnej

SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
analizować zasady działania elementów kształtujących
różne odmiany fundamentalizmu muzułmańskiego
na świecie, rozumie ich konsekwencje

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02 zaliczenie na ocenę

U2
diagnozować i analizować procesy polityczno-
społeczne w odniesieniu do obecnych przemian
w kontekście ruchu fundamentalistycznego

SBI_K1_U02, SBI_K1_U03,
SBI_K1_U04 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
zwiększania swojej wiedzy na temat kompleksowego
zjawiska fundamentalizmu muzułmańskiego, celem
większej świadomości i zrozumienia czynników,
wpływających na charakter współczesnego islamu

SBI_K1_K01, SBI_K1_K04 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 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

1. Rola religii w doktrynach polityczno-społecznych świata muzułmańskiego W1, U1

2. Problematyka terminologiczna współczesnych ruchów fundamentalistycznych W2

3. Przegląd historii fundamentalizmu w ramach islamu W3

4. Ruchy fundamentalistyczne – typologia W1, W2

5. Purytanizm muzułmański – rozwój i światowa misja wahhabizmu W3, U1, U2
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6. Bractwo Muzułmańskie W3, U1, U2

7. Wasatijja jako nurt umiarkowanego fundamentalizmu W1, W2, W3, U2

8. Oblicza radykalnego islamu – typy grup W3, U1, U2

9. Partie muzułmańskie – o idei państwa i prawa muzułmańskiego W2, W3, U1, U2

10. Rola i zróżnicowanie fundamentalizmu w kontekście obecnych przemian w świecie
muzułmańskim W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność, aktywny udział w
zajęciach oraz uzyskania minimum 60% z pisemnego testu, złożonego z
pytań otwartych oraz zamkniętych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa. Dozwolone dwie nieusprawiedliwione nieobecności.
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Potencjał turystyczny Bliskiego Wschodu
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.5cdbef70b343d.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Kod USOS
WSM.IBDW-20.7BW

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
konwersatorium: 30

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
student/ka potrafi umiejscowić tematykę modułu
w ogólnym obszarze badań nad zagadnieniem oraz
wskazać główne kierunki rozwoju tychże.

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02 zaliczenie ustne

W2

student/kazna podstawowy zakres pojęciowy związany
z turystyką oraz specyfiką działań związanych z tą
dziedziną na obszarze Bliskiego Wschodu. Potrafi
w sposób kompleksowy przedstawić zagadnienia
związane z rozwojem i perspektywami sektora
turystycznego w wybranym kraju regionu.

SBI_K1_W03,
SBI_K1_W04,
SBI_K1_W05

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potrafi:
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U1

student/ka rozróżnia poszczególne fakty jak i przebieg
zdarzeń które wpływają na sektor turystyczny
na Bliskim Wschodzie. Potrafi samodzielnie działać
na rzecz umiejscowienia siebie w szerszym kontekście
tegoż sektora gospodarki. Jest w stanie
przygotowywać analizy praktyczne służące przyszłemu
pracodawcy.

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U03 zaliczenie ustne

U2

student/ka rozumie kontekst historyczno religijny
i potrafi wykorzystać tę wiedzę w swojej przyszłej
pracy zarówno ze społecznościami Bliskiego Wschodu,
jak i osobami podróżującymi tamże w celach
turystycznych. Potrafi również wykorzystać zdobytą
wiedzę teoretyczną w przyszłej sytuacji praktycznej.

SBI_K1_U04, SBI_K1_U05 zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student/ka ma świadomość złożoności problemów i 
zagadnień cywilizacyjnych związanych z dziedzictwem
kulturowym obszaru Bliskiego Wschodu.
Wykorzystując tę wiedzę w  przyszłej pracy terenowej,
będzie potrafił nakreślić obraz złożoności tego regionu
innym osobą, oraz przekazać im zdobytą w  toku
kształcenia wiedzę w  sposób przystępny i  zwięzły.

SBI_K1_K01, SBI_K1_K02,
SBI_K1_K03, SBI_K1_K04 zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 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

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Wprowadzenie w zagadnienia dotyczące tematyki zajęć Krótki opis zajęć:omówienie formy i zasad zaliczenia, przedstawienie
ogólnej treści kursu, krótkie przedstawienie literatury. -krótkie omówienie historycznego rozwoju podróży do krajów regionu. -
przedstawienie perspektyw związanych z sektorem turystyki w regionie-przedstawienie uwarunkowań historyczne, geograficzne i
społeczne regionu oraz zna podstawy funkcjonowania sektora turystycznego w regionie.

Podstawowa wiedza o zadaniach i powinnościach osoby pracującej w sektorze turystycznym na BW. Krótki opis zajęć:omówienie
uwarunkowań prawnych dotyczących pracy w sektorze turystycznym w Polsce i na obszarze BW.-Kondycja polskiego rynku
turystycznego w perspektywie wyjazdów na obszar Bliskiego wschodu.-Polski rynek turystyczny a zainteresowanie obszarem BW
–kierunki i rodzaje wyjazdów.-Omówienie powinności i zadań pracownika sektora turystycznego wynikających z prawa polskiego,
jak i uwarunkowań krajów przyjmujących pracownika -Przedstawienie perspektywiczności w pracy w sektorze turystycznym na
obszarze BW-Podstawy prawne do funkcjonowania w przemyśle turystycznym postronie polskiej jak i krajów przyjmujących go
jako pracownika.

Znaczenie cywilizacyjne dziedzictwa współczesnego Maghrebu –Przykład Maroka. Krótki opis zajęć: -przedstawienie uwarunkowań
mikro i makro ekonomicznych sektora turystycznego w Maroku.-przedstawienie obiektów z listy światowego dziedzictwa UNESCO
znajdujące się na terytorium Maroka -przedstawienie kontaktów polsko-marokańskich w sektorze turystycznym-Pozycja Maroka
na bliskowschodnim Rynku Turystycznym oraz główne obiekty dziedzictwa cywilizacyjnego znajdujące się na terytorium tego
kraju.
-Osie zainteresowania w turystyce marokańskiej.

Znaczenie cywilizacyjne dziedzictwa współczesnego Maghrebu –Przykład Tunezji. Krótki opis zajęć: -przedstawienie uwarunkowań
mikro i makro ekonomicznych sektora turystycznego w Tunezji. -przedstawienie obiektów z listy światowego dziedzictwa UNESCO
znajdujące się na terytorium Tunezji -przedstawienie kontaktów polsko-tunezyjskich w sektorze turystycznym-Osie
zainteresowania w turystyce tunezyjskiej.

Niezagospodarowany potencjał turystyczny w Maghrebie –przykład Algierii. Krótki opis zajęć:Przedstawienie sektora
turystycznego Algierii, jego uwarunkowań, historycznego znaczenia i stagnacji rozwoju. -Przedstawienie potencjału –Obiekty z
listy światowego dziedzictwa UNESCO na terenie Algierii, potencjał geograficzny.-Zwięźleprzedstawienie przepisówprawnych jak
również obecnych uwarunkowań prowadzenie działalności turystycznej na terenie Algierii.

Zza biurka czy w terenie? Perspektywy pracy w sektorze turystycznym na BW. Krótki opis zajęć:-przedstawienie podziałów
typologicznych aktywizacji turystycznej -odniesienie tychże podziałów do specyfiki regionu-przedstawienie głównych osi zagrożeń
dla prowadzenie poszczególnych rodzajówaktywności turystycznej w regionie -przedstawienie uproszczonego schematu przekucia
wiedzy zdobytej na zajęciach na udane prowadzenie kontaktów pracodawca –pracownik. -pokazanie możliwości przygotowanie
kompleksowych planów pobytu w przypadku turystyki kwalifikowanej i niekwalifikowanej.

Mnogość odniesień turystycznych we współczesnym Egipcie cz. I –spuścizna kulturowa. Krótki opis zajęć:-przedstawienie rysu
historycznego turystyki zorganizowanej i niezorganizowanej na terenie dzisiejszego Egiptu.-Znaczenie sektora turystycznego dla
gospodarki Egiptu w kontekście wskaźników mikro i makro ekonomicznych. -Przedstawienie i omówienie najważniejszych
obiektów z Listy światowego dziedzictwaUNESCO znajdujących się na terenie państwa egipskiego. -Przedstawienie i omówienie
obiektów nie znajdujących się na liście UNESCO ale będących ważnymi świadectwami rozwoju i dziedzictwa cywilizacyjnego
Egiptu.

Mnogość odniesień turystycznych we współczesnym Egipcie cz. II od Plaż po piramidy –Turystyka kwalifikowana i
niekwalifikowana na terenie Egiptu. Krótki opis zajęć:-Założenia prawne określające kontakty w sektorze usług turystycznych
pomiędzy Polską a Egiptem -Przedstawieniegłównych destylacji turystyki wypoczynkowej w granicach państwa Egipt -
Przedstawienie obowiązków i roli pilota/rezydenta opiekującego grupy turystyczne na terenie Egiptu.-Nakreślenie potencjalnych
dróg kariery zawodowej w sektorze usług turystycznych w Egipcie.

Turystyka wypoczynkowa, dziedzictwo Kulturowe, Turystka pielgrzymkowa –przykład Izraela.Krótki opis zajęć: -Przedstawienie
obiektów z listy UNESCO znajdujących się na terytorium Izraela -Wskazanie rozwoju i głównych kierunków turystyki
pielgrzymkowej na
terenie państwa Izrael -przedstawienie roli sektora turystycznego w aspekcie makro i mikroekonomicznym w gospodarce państwa
Izrael. -Przedstawienie trudności związanych z prowadzeniem aktywności turystycznych na terenie państwa Izrael (ze
szczególnym uwzględnieniem zagrożenia terrorystycznego, jak również przepisów bezpieczeństwa stanowionych przez państwo
Izrael).

Pustynia i mozaika –bogactwo odniesień ruchu turystycznego na terenie Jordanii i Libanu. Krótki opis zajęć: Przedstawienie
najważniejszych obiektów z Listy UNESCO na terenie Jordanii i Libanu z zaznaczeniem ich wartości cywilizacyjnej.-Rola sektora
usług turystycznych w gospodarkach Jordanii i Libanu.-Wpływ wojny domowej na zahamowanie rozwoju sektora usług
turystycznych w Libanie oraz perspektywy rozwoju tego sektora w odbudowującym się kraju.-rozwój turystyki wypoczynkowej na
terenie Jordanii.-Prawne uwarunkowania sektorów usług turystycznych na terenie Jordanii i Libanu.

Pielgrzymki i luksus. Rozwój turystyki na terenie Arabii Saudyjskiej i obszarze krajów zatoki perskiej. Krótki opis zajęć:Miejsca z
listy dziedzictwa UNESSCO na terenie Arabii Saudyjskiej i państw Zatoki perskiej.-„turystyka luksusu” na przykładzie ZEA
iKuwejtu-Starcie pomiędzy zasadami ortodoksyjnego Islamu a współczesnymi komercyjnymi wartościami i założeniami
turystycznymi.-Pielgrzymki jako stale źródło zysków Arabii saudyjskiej –przedstawienie historii i perspektyw rozwoju ruchu
pielgrzymkowego.-Przedstawienie wybranych przepisów prawnych obowiązujących obcokrajowców w Arabii saudyjskiej i
państwach Zatoki Perskiej.

Utracony potencjał bezpowrotne zniszczenie sektora usług turystycznych na terytorium Libii i Syrii Krótki opis zajęć:
Przedstawienie obiektów z listy dziedzictwa UNESCO na terenie omawianych krajów. -Przedstawienie sektora usług turystycznych
w Libii i Syrii przed wybuchem konfliktów wewnętrznych-Zniszczenia dokonane na najważniejszych zabytkach na terenie
omawianych państw.-zagrożenie jakim są dla obcokrajowców próby wjazdu na terytorium państw objętych konfliktem
wewnętrznym. -Międzynarodowe starania podnoszone dla ratowania dziedzictwa cywilizacyjnego Syrii i Libii.

Wypoczynek, zwiedzanie,pasja –Turcja, przeciwwaga dla turystki w regionie BW czy część mozaiki? -Krótki opis zajęć: Miejsca z
Listy dziedzictwa UNESCO na terytorium Turcji i ich znaczenie cywilizacyjne.-rola sektora usług turystycznych w gospodarce
tureckiej. -przedstawienie kontaktów pomiędzy Polską a Turcją w sektorze usług turystycznych. -przedstawienie głównych
destylacji turystyki wypoczynkowej znajdujących się na terytorium Turcji. -podstawowe przepisy prawne regulujące pracę w
sektorze usług turystycznych w omawianym kraju.-powinności i zadania rezydenta/pilota/tour operatora w Turcji.

Turystyka dla wymagających –przypadek Iranu.Krótki opis zajęć: Dziedzictwo cywilizacyjne i spuścizna kulturowa Iranu ze
szczególnym uwzględnieniem obiektów z listy UNESCO.
-przepisy prawne i uwarunkowania kulturowe dotyczące prowadzenia aktywności turystycznej na terenie omawianego kraju.-
rodzaje aktywności turystycznej możliwe do zrealizowania w Iranie.-Rola sektora turystycznego w gospodarce Iranu. Szczególny
nacisk na turystykę wewnętrzną.

W1, W2, U1, U2, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie ustne

Do egzaminu końcowego zostaną dopuszczone osoby które były aktywne
na zajęciach, nie posiadają więcej niż 2nieobecności oraz złożyły pracę
zaliczeniową. Tematykąpracy zaliczeniowej jest przygotowanie propozycji
wyjazdu do wybranego kraju Bliskiego Wschodu.W trakcie pracy nad
pracą zaliczeniowąstudent powinien również skorzystać z zaproponowanej
w sylabusie literatury. W razie większej niż dozwolona liczby absencji
student/ka zobowiązani są przedłożyć karny referat na temat zadany prze
prowadzącego zajęcia w nieprzekraczalnym terminie do 2 zajęć przed
końcem modułu. Egzamin końcowy składa się z trzech pytań dotyczących
tematyki omawianej podczas zajęć i przedstawionej w literaturze. Pytanie
pierwsze dotyczyć będzie wyjaśnienia zagadnienia związanego z turystką
na Bliskim Wschodzie (np.rola kurortów wypoczynkowych w przemyśle
turystycznym Egiptu) Pytanie drugie dotyczyć będzie przedstawienia
wybranego obiektu z obszaru Bliskiego Wschodu znajdującego się na liście
dziedzictwa kulturowego UNESCO (np.Timgad w Algierii, Czy też Medyna
w Tunisie) Pytanie trzecie dotyczyć będzie zagadnień związanych z
kreowaniem ruchu turystycznego na Bliskim Wschodzie(np. Specyfika
pracy przewodnika/rezydenta w Jordanii).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Bez wymagań wstępnych
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Transformacje polityczne na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.5cc2eda76fe19.20

Języki wykładowe
Polski

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
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Student/ka posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na wielowymiarowe oraz porównawcze spojrzenie
na problematykę transformacji systemów politycznych na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej w kontekście
Arabskiej Wiosny – ze szczególnym uwzględnieniem roli czynników wpływających na przekształcenia polityczno-
ustrojowe w państwach arabskich, co może być przydatne w późniejszej pracy zawodowej.

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 ma wiedzę o relacjach zachodzących
między strukturami oraz instytucjami politycznymi
w państwach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej
w kontekście Arabskiej Wiosny.

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02 zaliczenie pisemne

W2

Student/ka ma uporządkowaną wiedzę o powiązaniach
nauk i dyscyplin umożliwiających studia nad
bliskowschodnimi systemami politycznymi i ich
przemianami (względem osi demokracja-
autorytaryzm).

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W05 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student/ka posiada umiejętność rozpoznania
i wykorzystania wiedzy teoretycznej do samodzielnej
i krytycznej analizy zjawisk i procesów politycznych
zachodzących w państwach Bliskiego Wschodu i Afryki
Północnej.

SBI_K1_U02, SBI_K1_U03 zaliczenie pisemne,
prezentacja

U2

Student/ka posiada umiejętność rozumienia,
analizowania oraz interpretowania konkretnych
zjawisk politycznych (w wymiarze wewnętrznym
i zewnętrznym) właściwych dla Bliskiego Wschodu
i Afryki Północnej.

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02 zaliczenie pisemne,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student/ka posiada zdolność opracowywania
i realizowania projektów związanych
z funkcjonowaniem instytucji i organizacji
politycznych, pozarządowych oraz gospodarczych
w regionie Bliskiego Wschodzie i Afryki Północnej.

SBI_K1_K03, SBI_K1_K04 prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 20

przygotowanie do zajęć 20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 25

przygotowanie do testu zaliczeniowego 25

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
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Blok tematyczny nr 1. Wprowadzenie teoretyczne oraz wyjaśnienie metod analizy
przemian politycznych w państwie - omówienie zagadnień związanych z
problematyką transformacji politycznej (reżim polityczny i system polityczny,
poliarchia i autorytaryzm, demokratyzacja i konsolidacja demokracji).

W1, W2

2.

Blok tematyczny nr 2. Czynniki wpływające na przemiany polityczno-ustrojowe w
państwach arabskich: po teoretycznym omówieniu problematyki autorytaryzmu
oraz demokratyzacji przedstawione zostaną typy reżimów politycznych, jakie
ukształtowały się w świecie arabskim w drugiej połowie XX wieku.
Scharakteryzowane zostaną m.in. uwarunkowania przemian politycznych w
państwach arabskich (prawne, społeczno-demograficzne, gospodarcze,
międzynarodowe i kulturowe).

W1, W2

3.

Blok tematyczny nr 3. Między starym a nowym autorytaryzmem (blok tematyczny
zaplanowany na kilka zajęć w formie wykładów): przejście od starego
(zamkniętego) do nowego (hybrydalnego) autorytaryzmu na arabskim Bliskim
Wschodzie - na przykładzie Algierii, Egiptu, Syrii oraz Tunezji (cztery wymiary
analizy: instytucje polityczne; formuła legitymizacyjna; polityka społeczno-
gospodarcza jako strategia polityczna rządzących; koalicja wspierająca reżim).

W1, U1, U2

4.

Blok tematyczny nr 4. Arabska Wiosna i próby demokratyzacji arabskich reżimów
politycznych: analiza różnych trajektorii transformacji arabskich systemów
politycznych – zarówno pomiędzy różnymi rodzajami reżimów autorytarnych, jak i
w aspekcie demokratyzacji i jej ograniczeń. Ograniczenia te mają zarówno
strukturalny, jak i kulturowy charakter, co oznacza, iż szczególna uwaga zostanie
zwrócona na takie kwestie, jak: rzeczywisty status konstytucji w państwach
arabskich; status i rola islamu w życiu publicznym; rola instytucji nieformalnych;
status ugrupowań opozycyjnych i partii rządzących; rodzaj przywództwa i kwestie
związane z legitymizacją władzy; czynniki demograficzne i ekonomiczne jako
bariery lub szanse dla demokratyzacji; funkcje armii i służb bezpieczeństwa
wewnętrznego w arabskich reżimach politycznych; kwestie związane z rozwojem
ruchów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Pozwoli to
studentom na przygotowania analiz dotyczących poszczególnych państw Bliskiego
Wschodu i Afryki Północnej (część warsztatowa zaplanowana jest na kilka zajęć, w
których trakcie studenci będą przedstawiać referaty za zadane przez
prowadzącego tematy, co pozwoli na przedyskutowanie poszczególnych
przepadków).

U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, prezentacja
Prezentacja pracy zaliczeniowej (analiza procesu
transformacji politycznej w wybranym państwie) oraz test
zaliczeniowy.
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Lokalna i globalna polityka Islamskiej Republiki Iranu
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.5cdbef71186bb.20

Języki wykładowe
Polski

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
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest ukazanie zrożnicowanych działań Iranu na forum międzynarodowym, założeń oraz kierunków
irańskiej polityki zagranicznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Zna uwarunkowania, kierunki, doktryny polityki
zagranicznej Islamskiej Republiki Iranu.

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W03 zaliczenie pisemne
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W2
Zna uwarunkowania historyczne i kulturowe rozwoju
dziłań Islamskiej Republi Iranu na forum
międzynarodowym.

SBI_K1_W02,
SBI_K1_W05 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Potrafi identyfikować najważniejsze problemy polityki
zagranicznej Iranu. SBI_K1_U01 prezentacja

U2 Potrafi scharakteryzować, zinterpretować i ocenić
działania Iranu na forum międzynarodowym. SBI_K1_U03, SBI_K1_U04 zaliczenie pisemne,

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Jest gotów do ciągłego pogłębiania i poszerzania
wiedzy i innych kompetencji związanych
z poznawaniem polityki zagranicznej Iranu.

SBI_K1_K01, SBI_K1_K03 prezentacja

K2
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
spełniając rolę konsultanta w dialogu i współpracy
międzykulturowej pomiędzy Iranem a Europą.

SBI_K1_K04 prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 60

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. Metody, koncepcje, teorie: badania polityki zagranicznej Iranu. W1, U1, K1

2. Iran w otoczeniu międzynarodowym. Założenia doktrynalne polityki zagranicznej
Iranu. W1, W2, U1, K2

3. Ośrodki decyzyjne, prezydenci, ministrowie: stałość czy zmienność polityki
zagranicznej Iranu. W1, W2, U1, K1

4. Regionalne oddziaływanie Islamskiej Republiki Iranu. W2, U2, K1

5. Globalne aspiracje Islamskiej Republiki Iranu. W2, U1, U2, K1

6. Islamska Republika Iranu i USA. W1, U2, K1

7. Relacje irańsko-rosyjskie. W2, U1, U2, K1
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8. Iran a Unia Europejska. W2, U2, K1, K2

9. Islamska Republika Iranu wobec świata arabskiego. W2, U2, K1

10. Polityka Iranu wobec państw Azji Centralnej i Kaukazu Południowego. W1, W2, U1, K1

11. Polityka Iranu wobec Dalekiego Wschodu. W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, prezentacja Przygotowanie i przedstawienie prezentacji w czasie trwania
zajęć. Pozytywna ocena z testu pisemnego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość historii Bliskiego Wschodu.
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Historia arabskiego nacjonalizmu
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBI00S.13F0.1587122839.20

Języki wykładowe
Polski

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
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem jest przekazanie wiedzy z zakresu złożoności fenomenu nacjonalizmu na Bliskim Wschodzie, szczególnie
arabskiego nacjonalizmu.

C2 Celem jest zapoznanie studentów z podstawowymi aspektami kulturowymi i politycznymi, związanymi z różnymi
formami rozwoju arabskiego nacjonalizmu.

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
nauk humanistycznych i kulturowych, ze szczególnym
uwzględnieniem specyfiki ruchów arabskiego
nacjonalizmu Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W04,
SBI_K1_W05

zaliczenie pisemne

W2
Student(ka) zna i rozumie procesy zmiany struktur,
systemów wartości,instytucji oraz typów więzi
społecznych w procesach rozwoju arabskiego
nacjonalizmu na Bliskim Wschodzie i Afryki Północnej

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W04,
SBI_K1_W05

zaliczenie pisemne

W3
Student(ka) zna i rozumie rolę jednostki w rozwoju
arabskiego nacjonalizmu na Bliskim Wschodzie i Afryki
Północnej

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W04,
SBI_K1_W05

zaliczenie pisemne

W4

Student(ka) zna i rozumie schematy przenikania się
różnorodnych zjawisk społecznych i kulturowych,
takich jak religia na rzeczywistość kulturową
i społeczno-polityczną regionu, zarówno w ujęciu
historycznym, jak i współczesnym, w ramach
arabskiego nacjonalizmu

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W05

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student(ka) potrafi analizować i interpretować
konkretne zjawiska nacjonalizmu arabskiego
na obszarze Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U03, SBI_K1_U04 zaliczenie pisemne

U2
Student(ka) potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną
do samodzielnej i krytycznej analizy różnych form
arabskiego nacjonalizmu, w ujęciu antropologicznym

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U03, SBI_K1_U04 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student(ka) ma świadomość odpowiedzialności
i znaczenia wartości kulturowych i godności człowieka
na różnych poziomach rzeczywistości społecznej

SBI_K1_K01, SBI_K1_K02 zaliczenie pisemne

K2
Student(ka) jest gotów do pogłębiania znajomości
specyfiki uwarunkowań społecznych świata arabskiego
w Afryce Północnej i ich kompleksowego charakteru,
w ramach różnych przejawów arabskiego nacjonalizmu

SBI_K1_K01, SBI_K1_K02 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0
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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. Tożsamość narodowa, nacjonalizm-podstawowe pojęcia, procesy rozwoju, badania
antropologiczne a nacjonalizm

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

2. Religia a nacjonalizm-podstawowe problemy badawcze. Ujęcie kontekstu
regionalnego.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

3. Idea tożsamości arabskiej od czasów przedmuzułmańskich do początków islamu W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

4. Rozwój współczesnego nacjonalizmu arabskiego na przełomie XIX/XX wieku.
Powiązania z modernizmem muzułmańskim.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

5. Arabski nacjonalizm a Imperium Osmańskie. Rozwój podstawowych ruchów
arabskiego nacjonalizmu.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

6. Nacjonalizm arabski a dekolonizacja. Orientalizm. Rozwój arabskiego nacjonalizmu
obok poszczególnych nacjonalizmów terytorialnych.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

7. Podstawowe idee i myśliciele arabskiego nacjonalizmu W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

8. Arabski nacjonalizm a ruchy islamistyczne W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

9. Arabski nacjonalizm w Syrii W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

10. Arabski nacjonalizm w Egipcie W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

11. Arabski nacjonalizm w Iraku W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

12. Socjalizm arabski W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

13. Arabski nacjonalizm po 1967 roku W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

14. Wiosna arabska a nacjonalizm arabski W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

15. Sygnał zmian? Tunezja i arabski nacjonalizm po arabskiej wiośnie W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, Metoda sytuacyjna, analiza tekstów
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne

Dopuszczenie do zaliczenia pisemnego: a) dopuszczalne są trzy
nieusprawiedliwione nieobecności, b) w przypadku większej liczby
nieobecności wymagane jest opracowanie dodatkowego materiału
wskazanego przez prowadzącego(minimum 6 stron znormalizowanych,
przypisy oraz bibliografia) Forma zaliczenia: c) test pisemny w formie
pytań otwartych, d) uzyskanie pozytywnej oceny, tj. 3,0 = 50% testu

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność w zajęciach jest obowiązkowa
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Siły zbrojne i służby specjalne Izraela
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBI00S.13F0.1587123016.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

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
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Zapoznanie studentów ze strukturami bezpieczeństwa Izraela oraz ich ewolucją na przestrzeni lat. Wykształcenie
kompetencji analitycznych, które umożliwią studentowi samodzielną ocenę aktualnych procesów i zjawisk
w sferze bezpieczeństwa dotyczących Izraela. Wykształcenie umiejętności krytycznej analizy informacji
medialnych na temat bezpieczeństwa Izraela.

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 rozumie znaczenie podstawowych pojęć
dotyczą-cych struktur bezpieczeństwa Izraela. SBI_K1_W03 zaliczenie

W2 Student/ka ma podstawową wiedzę z zakresu historii
wojskowości i służb specjalnych Izraela.

SBI_K1_W02,
SBI_K1_W04 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student/ka potrafi wyszukiwać, selekcjonować
i analizować wiadomości potrzebne do zajęć,
w oparciu o bazy elektroniczne, literaturę przedmiotu,
teksty kultury i przekaz medialny.

SBI_K1_U02 zaliczenie

U2
Student/ka potrafi opracować scenariusze rozwoju
zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego Izraela
w oparciu o analizę bieżących wydarzeń politycznych,
gospodarczych i społecznych

SBI_K1_U03, SBI_K1_U04 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student/ka rozumie potrzebę dalszego poszerzania
swej wiedzy i śledzenia przemian w strukturach
bezpieczeństwa Izraela.

SBI_K1_K03, SBI_K1_K04 zaliczenie

K2
Student/ka dzięki nabytej wiedzy i umiejętnościom
doskonali zdolność krytycznego myślenia i staje się
głębszym uczestnikiem życia społecznego.

SBI_K1_K01 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

Przygotowywanie projektów 30

Przygotowanie prac pisemnych 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.

1. Ogólna charakterystyka struktur bezpieczeństwa Izraela.
2. Siły lądowe.
3. Lotnictwo wojskowe i broń rakietowa.
4. Marynarka wojenna.
5. Arsenał broni niekonwencjonalnej.
6. Potencjał do prowadzenia działań zbrojnych podczas konfliktu asymetrycznego.
7. Struktura służb specjalnych Izraela.
8. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni.
9. Udział cywilów w strukturach bezpieczeństwa (Pikud ha-Oref).
10. Znaczenie sił zbrojnych i służb specjalnych w systemie politycznym Izraela.
11. Międzynarodowa współpraca w sferze bezpieczeństwa.
12. Partnerzy Izraela w handlu bronią.
13. Charakterystyka wybranych konfliktów zbrojnych, w których uczestniczył
Izrael.
14. Charakterystyka wybranych operacji służb specjalnych Izraela.
15. Potęga militarna Izraela na tle porównawczym.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie Aktywność na zajęciach, symulacja na koniec zajęć, praca pisemna.

Wymagania wstępne i dodatkowe
-
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Iran - środowisko, gospodarka i społeczeństwo
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBI00S.13F0.1587123122.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

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
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 - student zna podstawowe dane dotyczące środowiska przyrodniczego Iranu oraz najważniejsze problemy
polityczne i społeczno-gospodarcze tego kraju

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 rozwój środowiska przyrodniczego Iranu
na tle całego regionu, jego wpływ na obecne procesy
przyrodnicze, a także orientuje się w aktualnych
zagadnieniach społeczno-gospodarczych kraju na tle
regionalnego oraz światowego systemu
ekonomicznego

SBI_K1_W02 zaliczenie pisemne

W2
– student zna najważniejsze zagadnienia dotyczące
polityki wewnętrznej i międzynarodowej prowadzonej
przez Iran

SBI_K1_W02,
SBI_K1_W04 zaliczenie pisemne, esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1
– student umie omówić ważniejsze zagadnienia
dotyczące ludności Iranu (m.in. wyznania, ubiór,
obyczaje) i powiązać je z uwarunkowaniami
przyrodniczymi i/lub historycznymi

SBI_K1_U02 zaliczenie pisemne, esej

U2
– student potrafi wyjaśnić wpływ środowiska
przyrodniczego na wybrane procesy gospodarcze tego
regionu (np. rozwój rolnictwa, przemysłu, transportu
i turystyki)

SBI_K1_U01, SBI_K1_U03 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 – student rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy
na temat stosunków Iranu z Polską SBI_K1_K02 zaliczenie pisemne

K2
- student rozumie rolę jaką odgrywa Iran
w zachowaniu stabilności politycznej i gospodarczej
w regionie Bliskiego Wschodu

SBI_K1_K01, SBI_K1_K02 zaliczenie pisemne, esej

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 20

przygotowanie eseju 15

przygotowanie do egzaminu 20

konsultacje 1

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
116

ECTS
4.0

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. Środowisko przyrodnicze kraju i jego rozwój, z uwzględnieniem basenów Morza
Kaspijskiego i Zatoki Perskiej W1

2. Ochrona przyrody w Iranie i zróżnicowanie jej form W1, W2, U2

3. Zagadnienia ludnościowe (narody, mniejszości etniczne, języki, wyznania,
mniejszości wyznaniowe) U1

4. Zmiany kulturowe, obyczajowe i podejście do otaczającej rzeczywistości
zachodzące w społeczeństwie irańskim w XX i na początku XXI w. W2, U1

5. Sieć osadnicza i urbanizacja w Iranie na tle uwarunkowań przyrodniczych,
społecznych i kulturowych W1, U1

6. Gospodarka – rolnictwo, przemysł, transport, handel zagraniczny, turystyka W1, U2, K2

7. Główne założenia polityki wewnętrznej i międzynarodowej, w tym członkostwo w
regionalnych i światowych organizacjach politycznych i gospodarczych U2, K1, K2

8. Znaczenie polityczne i gospodarcze w regionie Bliskiego Wschodu, a także rola w
światowym systemie ekonomicznym W2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

konsultacje, metody e-learningowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, esej

Test pisemny sprawdzający zakładany poziom wiedzy, umiejętności
oraz kompetencji personalnych i społecznych. Podstawę oceny
stanowi uzyskanie: 90% ogólnej sumy punktów - na ocenę bardzo
dobrą, 80% ogólnej sumy punktów - na ocenę plus dobrą, 70%
ogólnej sumy punktów - na ocenę dobrą, 60% ogólnej sumy punktów
- na ocenę plus dostateczną, 50% + 1 ogólnej sumy punktów - na
ocenę dostateczną.
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Religia i polityka w państwie żydowskim
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBI00S.13F0.1587123193.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

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
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przedstawienie różnorodności religijnej dzisiejszego Izraela i wyjaśnienie, w jaki sposób różne nurty judaizmu
postrzegają Izrael i jak wpływają na funkcjonowanie jego systemu politycznego.

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 opisuje cechy społeczne, religijne, polityczne
i kulturowe różnorodnych społeczności wyznaniowych
w Izraelu i umie przedstawić ich wpływ na struktury
państwowe i społeczeństwo.

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W03 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student wyjaśnia wpływ uwarunkowań religijnych
na procesy polityczne i społeczne w Izraelu oraz
relacje tego państwa z innymi aktorami w regionie.

SBI_K1_U01, SBI_K1_U04 zaliczenie na ocenę

U2
Student potrafi trafnie interpretować aktualne
wydarzenia w przestrzeni polityczno-społecznej Izraela
uwzględniając kontekst religijny.

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest świadomy zróżnicowania religijnego
dzisiejszego Izraela i rozumie w jaki sposób może ono
wpływać na komunikację interpersonalną
z mieszkańcami tego państwa.

SBI_K1_K02, SBI_K1_K04 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 25

analiza problemu 25

przygotowanie do egzaminu 40

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



Sylabusy 114 / 193

1.

1. Religia i konstrukcja tożsamości żydowskiej.
2. Społeczne, religijne i polityczne podziały wśród Żydów izraelskich – religijni
syjoniści, charedim, świeccy i tradycyjni Żydzi.
3. Współczesne spory na tle religijnym w Izraelu: pobór wojskowy, pluralizm
wewnątrzżydowski, edukacja, konwersja, szabat.
4. Publiczne instytucje religijne w Izraelu (sądy religijne, Główny Rabinat,
Ministerstwo Religii).
5. Elementy religijne w prawie izraelskim (małżeństwa i rozwody, zasady
koszerności, szabat).
6. Status quo i początki świecko-religijnego sojuszu.
7. Emancypacja społeczności religijnych syjonistów.
8. Gusz Emunim i radykalizm religijnosyjonistyczny.
9. Syjonizacja społeczności charedim.
10. Proces pokojowy i rozłamy w bloku religijnosyjonistycznym.
11. Antysyjonistyczne nurty charedim.
12. Wolność religijna w państwie żydowskim na tle innych państw.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę Aktywny udział w dyskusjach i zaliczenie testu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
-
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Izrael w regionie i świecie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBI00S.13F0.1587123317.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

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
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z polityką zagraniczną współczesnego Izraela oraz jego rolą w stosunkach
międzynarodowych na Bliskim Wschodzie oraz w wymiarze globalnym . Wykształcenie kompetencji
analitycznych, które umożliwią studentowi samodzielną ocenę aktualnych wydarzeń w stosunkach
międzynarodowych na Bliskim Wschodzie, a w szczególności ich znaczenia dla Izraela. Wykształcenie
umiejętności krytycznej analizy informacji medialnych na temat polityki zagranicznej Izraela.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:



Sylabusy 116 / 193

W1
Student/ka rozumie znaczenie podstawowych pojęć
dotyczących sytuacji międzynarodowej na Bliskim
Wschodzie i polityki zagranicznej Izraela.

SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W05

zaliczenie

W2
Student/ka ma podstawową wiedzę z zakresu historii
dyplomacji Izraela i jego stosunków z innymi
państwami.

SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W05

zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student/ka potrafi wyszukiwać, selekcjonować
i analizować wiadomości potrzebne do zajęć,
w oparciu o bazy elektroniczne, literaturę przedmiotu,
teksty kultury i przekaz medialny

SBI_K1_U01, SBI_K1_U04 zaliczenie

U2
Student/ka potrafi opracować scenariusze rozwoju
stosunków międzynarodowych na Bliskim Wschodzie
w oparciu o analizę bieżących wydarzeń politycznych,
gospodarczych i społecznych.

SBI_K1_U02, SBI_K1_U03,
SBI_K1_U04 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student/ka umie pracować samodzielnie oraz
w grupie, wykonując zadania powierzone przez
prowadzącego zajęcia.

SBI_K1_K01, SBI_K1_K02 zaliczenie

K2
Student/ka rozumie potrzebę dalszego poszerzania
swej wiedzy i śledzenia rozwoju sytuacji
międzynarodowej na Bliskim Wschodzie.

SBI_K1_K01, SBI_K1_K04 zaliczenie

K3
Student/ka dzięki nabytej wiedzy i umiejętnościom
doskonali zdolność krytycznego myślenia i staje się
głębszym uczestnikiem życia społecznego.

SBI_K1_K03, SBI_K1_K04 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 45

analiza problemu 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
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1.

Studenci zapoznają się z polityką zagraniczną Izraela oraz jego rolą
międzynarodową w regionie Bliskiego Wschodu i na świecie. Przedstawiony
zostanie zarys historii od powstania Izraela, główna część zajęć poświęcona
będzie jednak sprawom najbardziej aktualnym, stosunkom międzynarodowym w
XXI wieku. W ramach zajęć studenci zapoznają się z tekstami źródłowymi, a także
będą uczestniczyć w analizie aktualnych doniesień medialnych z Bliskiego
Wschodu.

1. Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania polityki zagranicznej Izraela.
2. Narodziny Izraela: starania dyplomatyczne, wojna o niepodległość.
3. Relacje Izraela i państw Zachodu w okresie zimnej wojny (Francja, Niemcy,
USA).
4. Czas clausewitzowskich wojen Izraela i państw arabskich (kryzys sueski, wojna
sześciodniowa, wojna Jom Kippur).
5. Początki procesu pokojowego (umowy z Egiptem i Jordanią, powstanie
Autonomii Palestyńskiej).
6. Polityka imigracyjna Izraela.
7. Podstawy i zakres współpracy amerykańsko-izraelskiej po zimnej wojnie.
8. Stosunki izraelsko-palestyńskie.
9. Izrael i jednocząca się Europa – współpraca i napięcia.
10. Izrael a antagonizm sunnicko-szyicki na Bliskim Wschodzie.
11. Wschodzące mocarstwa (Rosja, Chiny, Indie) w polityce zagranicznej Izraela.
12. Izrael wobec aktorów pozapaństwowych (Hezbollah, Hamas, bojownicy syryj-
scy).
13. Izrael i organizacje międzynarodowe.
14. Stosunki międzynarodowe i polityka energetyczna Izraela.

W1, W2, U1, U2, K1, K2,
K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie Aktywność na zajęciach, symulacja dyskusji o polityce międzynarodowej,
test zaliczeniowy.
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Gospodarka Izraela
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBI00S.13F0.1587123410.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

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
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przybliżenie studentowi ewolucji gospodarki izraelskiej oraz jej współczesnego charakteru. Wyjaśnienie procesów
ekonomicznych w Izraelu ze szczególnym uwzględnieniem XXI w.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student w sposób sprawny wyjaśnia uwarunkowania,
przebieg i skutki procesów gospodarczych w Izraelu

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W05

zaliczenie pisemne
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W2 Student jest w stanie scharakteryzować poszczególne
fazy rozwoju gospodarki Izraela. SBI_K1_W01 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi trafnie odczytywać i interpretować
przedstawione mu dane ekonomiczne. SBI_K1_U02, SBI_K1_U04 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student rozumie konieczność aktualizowania swojej
wiedzy o gospodarce Izraela. SBI_K1_K01 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 60

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.

1. Podstawy makroekonomii.
2. Historia gospodarcza Izraela:
a. Gospodarka jiszuwu.
b. Boom gospodarczy.
c. Kryzys – przyczyny, przebieg, program naprawczy.
d. Naród start-upów – budowa gospodarki innowacyjnej.
3. Uwarunkowania wzrostu gospodarczego.
4. Główne sektory gospodarki.
5. Kapitał i handel zagraniczny.
6. Polityka gospodarcza i finansowa.
7. Odkrycia złóż gazu i nowa polityka energetyczna Izraela.
8. Charedim i mniejszość arabska – sytuacja ekonomiczna, polityka integracji.
9. Zagrożenia dla gospodarki Izraela.
10. Gospodarka terytoriów palestyńskich.
11. Gospodarka wojenna i rola przemysłu zbrojeniowego.
12. Okupacja i osadnictwo – rachunek ekonomiczny.
13. Bojkot gospodarczy Izraela – zakres, skuteczność.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne Aktywność na zajęciach i zaliczenie końcowego testu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
-
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Metody i techniki badań społecznych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBI00S.120.5cc2edbb52796.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Kod USOS
WSM.IBDW-13.30MiT

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
W obszarze wiedzy jest zapoznanie studentów z podstawową terminologią metodologiczną w naukach
społecznych oraz metodami i technikami badawczymi, których znajomość pozwoli w przyszłości z sukcesem
planować i realizować i ewaluować własne projekty badawcze.

C2 W obszarze umiejętności jest ukształtowanie nawyków związanych z systematyczną pracą badawczą.

C3 W obszarze kompetencji społecznych kompetencje komunikacyjne oraz pracy w zespole. Dążenie
do samorozwoju

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
u1. Znajomość poszczególnych etapów procesu
badawczego. Wiedza o sposobie formułowania
problemu badawczy, jego konceptualizacji
i operacjonalizacji

SBI_K1_W02 zaliczenie na ocenę

W2
u2. Wiedza o tym, w jaki sposób pozyskiwać dane
do badań społecznych zarówno o ilościowym, jak
i jakościowym charakterze.

SBI_K1_W01 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 u1. Umiejętność samodzielnego przygotowania
projektu badań zgodnie z metodologicznymi regułami SBI_K1_U03 zaliczenie na ocenę

U2

u2. Umiejętność opracowania narzędzi badawczych
(kwestionariusza, scenariusza FGI, arkusza
obserwacyjny, przewodnika do wywiadu
pogłębionego) potrzebnych do realizacji badań
społecznych o ilościowym i jakościowym charakterze

SBI_K1_U01 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
k1. Rozumienie specyfiki i złożoności świata
społecznego, co pozwala w sposób obiektywny
poddawać analizie poszczególne jego dziedziny
i członków danych społeczności.

SBI_K1_K03 zaliczenie na ocenę

K2 k2. Predyspozycje do efektywnego uczestnictwa
w pracach zespołu badawczego SBI_K1_K01, SBI_K1_K03 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przeprowadzenie badań empirycznych 20

przygotowanie projektu 40

przygotowanie prezentacji multimedialnej 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

1. Wprowadzenie do problematyki organizcyjno-programowej modułu. Omówienie
przedmiotu, literatury, zasad zaliczenia W2, U1, K1
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2. Zagadnienia metodologii ogólnej. W1, U1, K1

3. Etyczne aspekty badań naukowych w naukach społecznych. W2, U2, K1

4.
Cele badań, etapy procesu badawczego, rodzaje metod badawczych. Podstawowe
schematy badań. Funkcja definicji operacyjnych. Formułowanie pytań i hipotez
badawczych. Rodzaje prób badawczych.

W1, U1, K1

5.
Badania ilościowe. Badania trendu, badania kohort, badania panelowe.
Paradygmaty, pojęcia, zmienne. Wskaźniki. Budowa narzędzia badawczego.
Rodzaje pytań.

W2, U2, K1

6.
Statystyczne metody analizy danych. Pojęcie rozkładu wyników i parametry
rozkładu: średnia, mediana, dominanta. Statystyka opisowa i indukcyjna. Zasady
sporządzania i opisu tabel oraz wykresów.

W2, U2, K2

7. Badania jakościowe. IDI, FGI.Analiza danych zastanych W1, W2, U1, U2, K1, K2

8. Eksperyment. Pokaz filmu o eksperymencie stanfordzkim "Cicha furia" znanym
pod nazwą Stanfordzki eksperyment więzienny. W1, W2, U1, U2, K1, K2

9. Analiza danych zastanych. Analiza wtórna.Rola baz danych z badań społecznych W2, U2, K1

10. Zasady przygotowania koncepcji badawczej. W1, U1, K2

11.
Autoprezentacja. Prezentacja przygotowanych koncepcji badawczych.
Wystąpienie przed grupą z prezentacją. Prezentacja w zespole przygotowującym
koncepcję

W1, U1, K2

12.
Autoprezentacja. Prezentacja przygotowanych koncepcji badawczych.
Wystąpienie przed grupą z prezentacją. Prezentacja w zespole przygotowującym
koncepcję

W1, U1, K2

13. Jak zaprezentować wyniki badania. Struktura raportu badawczego. Jak
przygotować prezentację z badania? W1, U1, K2

14. Problemy związane z prowadzeniem badań. Na jakie trudności możemy napotkać
w trakcie realizacji projektu badawczego. W1, W2, U1, U2, K2

15. Badania ewaluacyjne. Podsumowanie całego modułu. W1, W2, U1, U2, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, udział w badaniach

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę 1. Aktywność na zajęciach 2. Realizacja zadań praktycznych 3.
Kolokwium końcowe

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Orientalizm
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.120.5cdbef71bdac7.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Kod USOS

Okres
Semestr 2

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(ka) zna podstawową terminologię nauk
humanistycznych i społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem specyfiki Bliskiego Wschodu oraz
omawianego zagadnienia orientalizmu
i okcydentalizmu

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W04

egzamin pisemny

W2

Student(ka) zna i  rozumie procesy zmiany struktur,
systemów wartości, instytucji oraz typów więzi
społecznej w procesach zmian społecznych na Bliskim
Wschodzie oraz ich postrzegania przez przedstawicieli
szeroko pojętej kultury europejskiej

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W04

egzamin pisemny
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student(ka) potrafi analizować i interpretować
konkretne zjawiska kulturowe, religijne i społeczne
zachodzące na obszarze Bliskiego Wschodu

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U04 egzamin pisemny

U2
Student(ka) potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną
do samodzielnej i krytycznej analizy rzeczywistości
bliskowschodniej w ujęciu orientalistycznym
i okcydentalistycznym

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U04 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student(ka) ma świadomość odpowiedzialności
i znaczenia wartości kulturowych i godności człowieka
na różnych poziomach rzeczywistości społecznej

SBI_K1_K01, SBI_K1_K02 egzamin pisemny

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 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

1. Orientalizm – pojęcia i kontrowersje W1

2. Jan Damasceński, Pieśń o Rolandzie, Koran po łacinie, szkoła tłumaczy z Toledo W2, U1, K1

3. Anna Komnena, Marco Polo, John Mandeville W2, U1, U2, K1

4. św. Tomasz z Akwinu, Dante W2, U1, U2, K1

5. Żywoty Muhammada W1, W2, U1, U2, K1

6. Cervantes, Barthélemy d'Herbelot, Galland W2, U1, K1

7. Montesquieu, Voltaire, Savary, Potocki, Volney, de Sacy W2, U1, U2, K1

8. Literatura i opisy podróży W2, U1, U2, K1

9. Imperializm W1, W2, U1, U2, K1

10. Erotyczny egzotyzm muzułmańskiego Orientu W2, U1, U2, K1

11. Orient muzułmański w sztuce europejskiej W2, U1, U2
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12. Orient muzułmański a Europejki W2, U1, U2, K1

13. Orientalizm romantyczny W2, U1, U2, K1

14. Okcydentalizm W1, W2, U1, U2, K1

15. Edward Said i jego koncepcja orientalizmu W1, W2, U1, U2, K1

16. Reakcje na „Orientalizm” Saida. Broniąc Zachodu W1, W2, U1, U2, K1

17. Zachód i Orient – religia i prawo W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

Dopuszczenie do egzaminu: a) dopuszczalne są trzy nieusprawiedliwione
nieobecności, b) w przypadku większej liczby nieobecności wymagane jest
opracowanie dodatkowego materiału wskazanego przez prowadzącego
(minimum 6 stron znormalizowanych, przypisy oraz bibliografia) Forma
egzaminu: c) egzamin pisemny w formie pytań otwartych, d) uzyskanie
pozytywnej oceny z egzaminu, tj. 3,0 = 60% egzaminu
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Społeczeństwa Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.120.5cdbef71f35e7.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Kod USOS
WSM.IBDW-20.30BiA

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z charakterystyką społeczeństw Bliskiego Wschodu i Afryki Połnocnej oraz ich
najważniejszą problematyką w ujęciu przekrojowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
budowę poszczególnych społeczeństw arabskich
i przyczyny ich zróżnicowania w skali regionu Bliskiego
Wschodu i Afryki Północnej

SBI_K1_W01 egzamin pisemny
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W2
przemiany zachodzące w poszczególnych
społeczeństwach arabskich oraz wpływ uwarunkowań
polityczno-społecznych na sytuację w regionie.

SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03 egzamin pisemny

W3 rolę jednostki w wybranych społeczeństwach świata
arabskiego. SBI_K1_W04 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
analizować struktury kształtujące współczesne
społeczeństwa świata arabskiego i wpływ rozmaitych
uwarunkowań na ich funkcjonowanie.

SBI_K1_U02, SBI_K1_U04 egzamin pisemny

U2

analizować wpływ czynników wewnętrznych oraz
zewnętrznych na funkcjonowanie społeczeństw
arabskich oraz procesy wpływające na zmiany
o charakterze polityczno -społecznym oraz
obyczajowym.

SBI_K1_U01 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
pogłębiania znajomości specyfiki uwarunkowań
społecznych świata arabskiego i ich kompleksowego
charakteru.

SBI_K1_K01 egzamin pisemny

K2
prowadzenia wstępnych badań i analiz, celem
zdobycia lepszego zrozumienia uwarunkowań regionu
Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

SBI_K1_K03 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie do egzaminu 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

1. Budowa społeczeństw arabskich – procesy demograficzne, etniczne W1, U1, K1

2. Jednostka na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej W3, U1, K1

3. Relacje między mężczyzną a kobietą kobiety w kontekście społecznym W1, W3, U1, U2, K1

4. Rodzina na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej i przemiany w jej
funkcjonowaniu W1, W2, W3, U1, U2, K2
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5. Struktury plemienne we współczesnych społeczeństwach arabskich W1, W2, U1

6. Przemiany w obrębie miast. Koncepcja miasta na Bliskim Wschodzie i w Afryce
Północnej W2, U2

7. Wpływ globalizacji na współczesne społeczeństwa Bliskiego Wschodu i Afryki
Północnej W2, U2

8. Religia w kontekście społecznym Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej W2, U1, K1

9. Ludowy wymiar wierzeń w społeczeństwach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej W3, U1, K1

10. Arabskie badania w obrębie nauk społecznych W2, U1, U2, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, gra dydaktyczna, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny
Warunkiem zaliczenia kursu jest zaliczenie egzaminu pisemnego
(uzyskanie min. 60% z testu, złożonego z pytań zamkniętych i otwartych,
w tym jedengo pytania problemowego)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa. Dozwolone dwie nieusprawiedliwione nieobecności.
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Historia społeczno-polityczna krajów muzułmańskich na Bliskim Wschodzie
II (XIX - XX)

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.120.5cdbef723fa9b.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Kod USOS
WSM.IBDW-1.30.BW.2

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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

1. Posiada wiedzę z zakresu interpretacji faktów
historycznych z uwzględnieniem różnych
determinantów ideologicznych, kulturowych
i politycznych nowożytnego i współczesnego świata
muzułmańskiego.

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W05

egzamin pisemny, esej
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W2
2. Posiada zarys diachronicznej struktury
współczesnych dziejów świata muzułmańskiego
od połowy XIX wieku do pierwszej do XXI wieku

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W04,
SBI_K1_W05

egzamin pisemny, esej

W3
3. Posiada wiedzę z zakresu nauk pomocniczych
historii odnośnie do współczesnych dziejów świata
muzułmańskiego.

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W04,
SBI_K1_W05

egzamin pisemny, esej

W4

4. Posiada nie tylko podstawową wiedzę z zakresu
współczesnych dziejów świata muzułmańskiego ale
również zna najnowsze interpretacje, reinterpretacje
i kontrowersje na temat wielu fenomenów z zakresu
przedziału czasowego XIX-XXI w.

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W04,
SBI_K1_W05

egzamin pisemny, esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1
1. Potrafi analizować i interpretować źródła
historyczne do współczesnej historii świata
muzułmańskiego.

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U03, SBI_K1_U04,
SBI_K1_U05

egzamin pisemny, esej

U2
2. Potrafi krytycznie wykorzystywać informacje z prasy
i elektronicznych źródeł w badaniach współczesnej
historii świata islamu

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U03, SBI_K1_U04,
SBI_K1_U05

egzamin pisemny, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

1. Student jest gotów do uczestniczenia w grupach
oddziaływania społecznego (organizacje pozarządowe
i rządowe) w procesach różnorodnych mediacji
wykorzystując wiedzę na temat procesów
historycznych, politycznych i kulturowych
współczesnego świata muzułmańskiego.

SBI_K1_K01, SBI_K1_K02,
SBI_K1_K03, SBI_K1_K04 egzamin pisemny, esej

K2
2. Potrafi wykorzystywać podstawowe ujęcia
teoretyczne, paradygmaty badawcze oraz dbać
o doprecyzowanie pojęć w ramach dyplomacji
i dialogu cywilizacji.

SBI_K1_K01, SBI_K1_K02,
SBI_K1_K03, SBI_K1_K04 egzamin pisemny, esej

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

Przygotowanie prac pisemnych 30

przygotowanie do egzaminu 30

analiza źródeł historycznych 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. Kryzys Imperium Osmańskiego a kolonializm 1850-1914 W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

2. 2. Pierwsza wojna światowa: scheda po Imperium osmański i kwestia wschodnia W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

3. 3. Walka z kolonializmem. Ewolucja historyczna tożsamości krajów arabskich
Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

4. 4. Od królestw do republik: przypadek Iraku i Egiptu W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

5. 5. Kraje muzułmańskie w epoce od rewolucyjnego wrzenia do euforii naftowej
(1956-1975)

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

6. 6. Solidarność islamska przeciw komunizmowi i nacjonalizmowi W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

7. 7. Syjonizm i kwestia palestyńska. Konflikty militarne W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

8. 8. Od euforii naftowej do narastania konfliktów między państwami muzułmańskimi W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

9. 9. Zmienna geopolityka: Iran: od rządów szacha do republiki islamskiej W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

10. 10. Dramat Libanu i wojny nad Zatoką W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

11. 11. Osłabienie arabskich reżimów po 1990 roku. Marginalizacja gospodarki i
instrumentalizacja islamu

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

12. 12. Główne konflikty krajów muzułmańskich W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

13. 13. "Wiosna arabska". Wojny domowe w Syrii, Libii, Somalii i Jemenie W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

14. 14. Dekadencja bez nadziei? Wyzwania w kontekście globalizacji i radykalizmów. W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny, esej NAPISANIE PRACY SEMESTRALNEJ, UCZESTNICTOWO W WKŁADACH,
ZALICZENIE NA OCENE POZYTYWNĄ EGZAMINU

Wymagania wstępne i dodatkowe
1. OBOWIĄZKOWA OBECNOŚĆ. Dozwolone dwie nieusprawiedliwione nieobecności. Ze względu na syntezowanie dużych
zakresów do egzaminu bardzo przydatne są notatki z wykładów. Podstawą zaliczenia jest przyswojenie sobie wiadomości
podanych na wykładach, treści podręcznika i lektur (egzamin pisemny w formie testu) oraz przygotowanie pisemnej pracy
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semestralnej na temat podany przez wykładowcę. 2. Znajomość języka angielskiego lub innych języków kongresowych (ze
względu na konieczność wykorzystania literatury obcojęzycznej w pracy semestralnej).
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Ochrona własności intelektualnej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.120.5ca75696652f3.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS
WSM.IBDW-9.10OWI

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 10

Liczba
punktów ECTS
1.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Po ukończeniu kursu, student swobodnie porusza się w terminologii prawa autorskiego i prawa własności
przemysłowej, zna zasady odpowiedzialności za ich naruszenie, umie posługiwać się prawem cytatu, prawem
dozwolonego użytku, prawem ochrony wizerunku oraz korespondencji.

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

zna podstawowe przepisy prawa własności
intelektualnej związane z prawem autorskim ma
podstawową wiedzę w zakresie przedmiotu,
podmiotów, treści i ograniczeń praw autorskich zna
i rozumie podstawowe zasady korzystania z praw
autorskich w ramach dozwolonego użytku chronionych
utworów oraz ma podstawową wiedzę w zakresie
formułowania i zawierania umów autorskich zna
zasady i tryb ochrony praw autorskich, wizerunku
i innych praw twórcy w prawie cywilnym, karnym,
administracyjnym oraz w prawie zwalczania
nieuczciwej konkurencji zna i rozumie normy prawne
i deontologiczne dotyczące sfery wolności twórczości
artystycznej oraz jej ograniczeń posiada umiejętność
definiowania, rozumienia i analizowania
podstawowych pojęć prawa autorskiego potrafi
prawidłowo interpretować i stosować zasady ochrony
praw autorskich, pokrewnych, wizerunku, tajemnicy
autorskiej oraz zasady odpowiedzialność prawnej ma
umiejętność rozumienia i analizowania sfery
dopuszczalnej działalności twórczej i jej ograniczeń
docenia i w pełni rozumie społeczną konieczność
globalnej ochrony własności intelektualnej zna zasady
prawa własności przemysłowej, zna podstawy prawa
patentowego oraz prawa ochrony designu

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W05 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1

student potrafi korzystać z praw autorskich w ramach
dozwolonego użytku chronionych utworów;
samodzielnie konstruować przypisy korzystać
z cudzych dzieł chronionych ocenić czy dzieło jest
chronione prawem autorskim chronić swoje prawa

SBI_K1_U03, SBI_K1_U04 esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 samodzielnej pracy naukowej w zakresie konstrukcji
tekstów

SBI_K1_K01, SBI_K1_K02,
SBI_K1_K03, SBI_K1_K04 zaliczenie na ocenę, esej

K2 samodzielnej pracy w utworem i ochrony swoich praw SBI_K1_K01, SBI_K1_K02,
SBI_K1_K03, SBI_K1_K04 zaliczenie na ocenę, esej

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 10

przygotowanie eseju 10

przygotowanie do egzaminu 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kurs OWI składający się z 10 godzin dydaktycznych,
podzielony według podstawowego schematu:
1. Zagadnienia wstępne 1h
2. Prawo autorskie - 4h
3. Prawo własnosci przemysłowej 4h
4. Podsumowanie - 1h

W1, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza
przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę, esej test - max 35 pkt obecność na zajęcia - max 15 pkt esej - max 10
pkt do zaliczenia potrzeba 26 pkt

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak



Sylabusy 137 / 193

Kultury Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.140.5cdbef73746bc.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Kod USOS

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi aspektami związanymi z kulturami Bliskiego
Wschodu i Afryki Północnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Zna i rozumie podstawowe metody analizy
i interpretacji różnych wytworów kultury społeczeństw
regionu Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki.

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W05 egzamin pisemny
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W2
Ma świadomość kompleksowej natury dziedzictwa
kulturowego regionu Bliskiego Wschodu i Północnej
Afryki we wszystkich jego wytworach.

SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W04

egzamin pisemny

W3
Rozpoznaje wytwory kultury regionu Bliskiego
Wschodu oraz Północnej Afryki i interpretuje je
szczególnie w oparciu o kluczowe systemy
normatywne konkretnych kultur.

SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Posiada umiejętność przygotowania i prezentacji
w języku angielskim typowych prac pisemnych,
projektów i prezentacji dotyczących zagadnień
szczegółowych z zakresu nauki o kulturze
z możliwością ich praktycznych aplikacji.

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U03, SBI_K1_U04 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Ma świadomość znaczenia wartości kulturowych
w regionie Bliskiego Wschodu oraz Północnej Afryki
i godności człowieka na różnych poziomach
rzeczywistości społecznej.

SBI_K1_K01, SBI_K1_K02,
SBI_K1_K03, SBI_K1_K04 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 20

przygotowanie do egzaminu 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

przygotowanie do zajęć 20

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.

I. Dzieje kultur Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej: 1. Pochodzenie oraz podział
Arabów – genealogia plemion arabskich. 2. Znaczenie terminu „Arab” na
przestrzeni epok. 3. Kultura Arabów w okresie przedmuzułmańskim –
najważniejsze aspekty i cechy charakterystyczne. 4. Kultura islamu –
najważniejsze aspekty i cechy charakterystyczne. 5. Arabska kultura islamu a
kultura Arabów chrześcijan. 6.Odrodzenie kulturalne świata arabskiego. 7.
Współczesna kultura świata arabskiego.

W1, W2, W3, U1, K1
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2.

II. Wybrane aspekty kultur Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej: 1. Historia j.
arabskiego oraz sytuacja językowa w świecie arabskim. Kultura j. arabskiego. 2.
Historia pisma arabskiego, kaligrafia oraz manuskrypty, książki i biblioteki. 3.
Literatura arabska: poezja, proza, dramat. 4. Sztuki plastyczne: ceramika,
architektura, rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba, fotografika. 5. Rzemiosło i
rękodzieło. 6. Muzyka i taniec. 7. Teatr arabski. 8. Arabskie kino i film. 9. Arabska
nauka i oświata. 10. Życie codzienne: normy społeczne, zwyczaje, obyczaje,
obrzędy, rytuały, tabu, savoir-vivre, prawo zwyczajowe a prawo państwowe. 11.
Rodzina oraz relacja: kobieta – mężczyzna. 12. Arabski ubiór i moda. 13. Kuchnia
arabska. 14. Handel i arabski bazar. 15. Rozrywka w świecie arabskim. 16.
Percepcja czasu i przestrzeni w świecie arabskim (na Bliskim Wschodzie). 17.
Kultura świata arabskiego a kultury mieszkańców innych regionów świata:
asymilacja, dyfuzja kulturowa, transkulturacja, różnice kulturowe, szok kulturowy,
zderzenie kultur, zderzenie cywilizacji, islamizacja, arabizacja, westernizacja,
modernizacja; 18. Kultury Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej a funkcjonowanie
mediów w regionie; 19. Kultury Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej a reklama i
PR w regionie.

W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków,
metody e-learningowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny
Warunkami zaliczenia kursu są: udział w 2/3 zajęć; przygotowanie i
przedstawienie prezentacji; oddanie wszystkich zadań domowych;
uzyskanie pozytywnej oceny z testu końcowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
-
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Problematyka kolonialna w świecie arabskim
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.140.5cdbef739b0b9.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Kod USOS

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest zapoznanie studenta z wielowarstwowymi aspektami problematyki zjawiska kolonializmu
w świecie arabskim (MENA).

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
teorie, terminologię oraz zasadnicze zagadnienia,
związane z obecnością kolonialną w regionie Bliskiego
Wschodu i Afryki Północnej oraz jej wpływem
na uwarunkowania socjopolityczne.

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W05

egzamin

W2
metody i teorie, wytworzone do opisu percepcji
obecności kolonialnej w świecie arabskim,
z uwzględnieniem badań arabskiej akademii.

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W05

egzamin

Umiejętności – Student potrafi:

U1

analizować materiały związane z wpływem polityki
kolonialnej, ze szczególnym uwzględnieniem roli
Wielkiej Brytanii oraz Francji w regionie Bliskiego
Wschodu i Afryki Północnej i wpływ na uwarunkowania
współczesne, w tym na relacje z omawianymi
państwami oraz kwestiami diaspory.

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U03, SBI_K1_U04 egzamin

U2
analizować wpływ polityki kolonialnej na struktury
społeczne, polityczne oraz kulturowe w obrębie
wybranych państw arabskich

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U03, SBI_K1_U04 egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
ciągłego pogłębiania własnej wiedzy dotyczącej
problematyki kolonialnej i jej wpływu na relacje
i struktury w obrębie świata arabskiego.

SBI_K1_K01, SBI_K1_K02,
SBI_K1_K03 egzamin

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do zajęć 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 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

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Kolonializm - opis zjawiska, teorie, terminologia W1, W2

2. Wielka Brytania i Francja: modele polityki kolonialnej w świecie arabskim. Ujęcie
porównawcze W1, W2, U1, U2
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3. Wpływ polityki kolonialnej na funkcjonowanie struktur polityczno-społecznych w
świecie arabskim W1, W2, U1, U2

4. Po niepodległości - o projektach rozliczenia z okresem kolonialnym W2, U1, U2

5. Nahda - "arabski renesans" a polityka kolonialna W1, W2, U1, U2, K1

6. Arabska myśl społeczno-polityczna a kwestia kolonializmu W1, W2, U2

7. O idei "orientalizmu" - wokół problematyki kolonialnej i "Innego" W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin
Podstawą zaliczenia przedmiotu jest test złożony z pytań otwartych oraz
krótkiego eseju dotyczącego tematyki zajęć. Konieczność uzyskania
minimum 60 %.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość jeżyka angielskiego, wystarczająca do korzystania z tekstów i materiałów do zajęć.
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Stosunki i organizacje międzynarodowe na Bliskim Wschodzie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.140.5cdbef73c7ef8.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Kod USOS

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Student/ka posiada wiedzę oraz umiejętności pozwalające na zrozumienie i analizowanie problemów
międzynarodowych w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej - zarówno w aspekcie politycznym, jak
również z perspektywy bezpieczeństwa międzynarodowego oraz działalności międzynarodowych organizacji
regionalnych, co może być przydatne w późniejszej pracy zawodowej (np. w dyplomacji)

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 ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę
na temat naukowej oraz eksperckiej analizy różnych
wymiarów i zagadnień związanych z problematyką
stosunków międzynarodowych w regionie Bliskiego
Wschodu i Afryki Północnej - zarówno w perspektywie
historycznej, jak również współczesnej

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W05 egzamin pisemny / ustny

W2

Student/ka ma wiedzę na temat genezy
i uwarunkowań problemów międzynarodowych
w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, jak
również zewnętrznej działalności państw
bliskowschodnich oraz regionalnych organizacji
międzynarodowych, a także stosunków między
państwami regionu a podmiotami pozaregionalnymi

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W05 egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student/ka posiada umiejętność wykorzystania wiedzy
teoretycznej do samodzielnej i krytycznej analizy
zjawisk oraz procesów międzynarodowych
zachodzących w obrębie Bliskiego Wschodu i Afryki
Północnej (w tym problemów związanych
z bezpieczeństwem i gospodarką w wymiarze
międzynarodowym)

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02 egzamin pisemny / ustny

U2

Student/ka posiada umiejętność rozumienia oraz
analizowania konkretnych zjawisk z zakresu
międzynarodowych stosunków polityczno oraz
w zakresie bezpieczeństwa i wojskowości, jak również
prognozowania międzynarodowego w odniesieniu
do regionu Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02 egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student/ka posiada zdolność opracowywania oraz
realizowania projektów związanych z funkcjonowaniem
instytucji państwowych, organizacji
międzynarodowych i globalnych podmiotów
gospodarczych - w aspekcie międzynarodowym -
w odniesieniu do krajów Bliskiego Wschodu i Afryki
Północnej

SBI_K1_K01, SBI_K1_K04 egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do egzaminu 28

przygotowanie do zajęć 10

analiza aktów normatywnych 5

analiza źródeł historycznych 5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30



Sylabusy 145 / 193

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

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.
Blok tematyczny nr 1: Teoretyczno-metodologiczne wprowadzenie do
problematyki stosunków międzynarodowych (podstawowe pojęcia i koncepcje
teoretyczne)

W1

2. Blok tematyczny nr 2: Historia międzynarodowych stosunków politycznych do
końca II Wojny Światowej na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej W1, W2

3. Blok tematyczny nr 3: Uwarunkowania i dynamika stosunków międzynarodowych
na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej po II Wojnie Światowej W2, U1, U2

4.
Blok tematyczny nr 4: Bliskowschodni regionalny kompleks bezpieczeństwa w
czasie Zimnej Wojny oraz po Zimnej Wojnie (transformacja międzynarodowych ról
państw bliskowschodnich w latach 1945-2001)

W2, U1, U2, K1

5. Blok tematyczny nr 5: Stosunki międzynarodowe w regionie Bliskiego Wschodu i
Afryki Północnej w latach 2001-2011 (analiza zagrożeń i czynników niestabilności) W2, U1, U2, K1

6.
Blok tematyczny nr 6: Konflikty międzynarodowe i wewnętrzne oraz terroryzm
islamistyczny w regionie Bliskiego Wschodu i w Afryce Północnej - analiza
przyczyn

U1, U2, K1

7.
Blok tematyczny nr 7: Bliskowschodnie siły zbrojne wobec problemów
bezpieczeństwa - w kontekście dynamiki stosunków międzynarodowych w
regionie na przełomie XX i XXI wieku (potencjały militarne państw Bliskiego
Wschodu i Afryki Północnej a konflikty asymetryczne oraz wojny zastępcze)

W2, U2

8. Blok tematyczny nr 8: Zmieniające się sojusze w regionie Bliskiego Wschodu i
Afryki Północnej (cele oraz interesy głównych graczy regionalnych w XXI wieku) U1, U2, K1

9.
Blok tematyczny nr 9: Relacje między państwami Bliskiego Wschodu i Afryki
Północnej a krajami Afryki Subsaharyjskiej, wybranymi państwami Unii
Europejskiej, Stanami Zjednoczonymi, Rosją oraz Chinami

W2, U2

10.
Blok tematyczny nr 10: Międzynarodowe organizacje regionalne na Bliskim
Wschodzie i w Afryce Północnej (geneza, działalność, funkcje i prognozy odnośnie
ich roli w procesach integracyjnych w regionie), jak również rola ONZ i NATO w
rozwiązywaniu konfliktów w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej

W2, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny / ustny

Studenci zobowiązani są uczęszczać na zajęcia (trzy dozwolone
nieobecności niewymagające zwolnienia lekarskiego), a podstawą
zaliczenia kursu jest zdanie egzaminu, przy czym podczas
niektórych zajęć studenci będą otrzymywać do analizy krótkie
teksty specjalistyczne, co - jako aktywność - może pozytywnie
wpłynąć na ocenę końcową
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Scena polityczna Izraela
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.140.5cdbef741667d.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Kod USOS

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Wyjaśnienie funkcjonowania systemu politycznego Izraela.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
eK1: Student rozpoznaje najważniejsze spory
polityczne w Izraelu i zidentyfikować najważniejsze
stanowiska w ich sprawie.

SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03 egzamin pisemny / ustny
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W2 eK2: Student opisuje główne siły polityczne w Izraelu
i ich ideologie.

SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03 egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 eK3: Student trafnie interpretuje bieżące wydarzenia
polityczne w Izraelu. SBI_K1_U02, SBI_K1_U04 egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do egzaminu 32

przygotowanie do zajęć 18

przygotowanie projektu 19

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

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. Droga ku niepodległości. W1, W2, U1

2. Ustawy zasadnicze – konstytucja rozproszona. W1, W2, U1

3. Kneset w systemie polityczno-prawnym Izraela. W1, W2, U1

4. Prezdent, premier i rząd w systemie polityczno-prawnym Izraela. W1, W2, U1

5. Główne cechy izraelskiego systemu prawnego i sądowniczego. W1, W2, U1

6.
Trzy etapy rozwoju systemu politycznego Izraela:
- dominacja socjalistów
- budowa tzw. drugiej republiki
- przewaga prawicy i sukcesy pospolityki

W1, W2, U1

7. Najważniejsze partie polityczne Izraela. W1, W2, U1

8. Asymilacja imigrantów i polityka pronatalistyczna. W1, W2, U1

9. Terytoria okupowane i osadnictwo żydowskie. W1, W2, U1

10. Media i społeczeństwo obywatelskie. W1, W2, U1

11. Kultura polityczna w Izraelu. W1, W2, U1
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12. Najważniejsze spory polityczne w Izraelu. W1, W2, U1

13. Żydowski i demokratyczny? Dylematy polityczne dzisiejszego Izraela. W1, W2, U1

14. Miejsce izraelskich Arabów w systemie politycznym Izraela. W1, W2, U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny / ustny Warunkiem zaliczenia kursu jest aktywny udział w zajęciach oraz
zaliczenie symulacji i egzaminu końcowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza o współczesnym Izraelu
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Logika
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.140.5ca75b58ccaa0.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i rachunkami logicznymi. Wyjaśnienie pojęć wnioskowania,
wnioskowania niezawodnego, zdania w sensie logicznym, zdania prostego, zdania złożonego, nazwy pustej,
nazwy ogólnej, nazwy jednostkowej, spójnika zdaniowego i tautologii. Przekazanie umiejętności sprawdzania
niezawodności trybów sylogistycznych przy pomocy diagramów Venna, a także operowania Klasycznym
Rachunkiem zdań.

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 logiki potrzebne
do zrozumienia metodologii i metodyki
podejmowanych studiów.

SBI_K1_W01 zaliczenie na ocenę

W2
zna logiczne zasady poprawnego rozumowania
potrzebne do poprawnego przeprowadzania analiz
w ramach kierunku studiów.

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W05 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
stosować zasady poprawnego rozumowania
i wnioskowania, potrzebne w ramach podejmowanych
zadań na kierunku studiów

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U03, SBI_K1_U04 zaliczenie na ocenę

U2 scharakteryzować różne stanowiska, a także
zaprezentować własny pogląd na ich temat

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U03, SBI_K1_U04 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 ciągłego samodzielnego zdobywania i doskonalenia
wiedzy oraz podnoszenia umiejętności badawczych SBI_K1_K01 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie do sprawdzianu 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.

Szczegółowa lista zagadnień prezentowanych podczas zajęć:

Wnioskowanie - pojęcie, rodzaje, budowa

Zdanie w sensie logicznym - pojęcie, budowa

Zdania proste i złożone, spójniki zdaniowe

Rodzaje nazw, pojęcia desygnatu i zakresu

Elementy wyrażeń języka sylogistyki Arystotelesa

Sylogistyka - relacje w kwadracie logicznym

Sprawdzanie niezawodności trybów sylogistycznych na diagramach Venna

Spójniki Klasycznego Rachunku Zdań (KRZ)

KRZ - sprawdzanie tautologiczności metodą tabelkową

KRZ - dowód założeniowy wprost

KRZ - dowód założeniowy nie wprost

KRZ - sprawdzanie tautologiczności metodą nie wprost

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę

Podstawą do zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny na kończącym
zajęcia kolokwium. Forma kolokwium jest pisemna. Dodatkowym
modyfikatorem oceny jest stopień uczestnictwa na zajęciach - powyżej
dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze skutkuje
obniżeniem końcowej oceny o 0,5 punkta. Istnieje możliwość odrobienia
nieobecności w sposób indywidualnie uzgodniony z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa.
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Lektorat języka arabskiego poz. 2
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.1C0.5cdbef7460057.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Kod USOS

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Liczba
punktów ECTS
2.0

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Kontynuacja kursu praktycznej nauki literackiego języka arabskiego (Modern Standard Arabic) na poziomie
podstawowym a następnie na średniozaawansowanym (poziom drugi).

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 Ma podstawową wiedzę na temat języka i sytuacji
językowej w świecie arabskim. SBI_K1_W04 zaliczenie na ocenę,

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Posiada podstawowy zakres kompetencji
komunikacyjnych w celu animowania procesów
rozumienia, dialogu, współpracy i wymiany
międzykulturowej między społecznościami świata
arabskiego i Zachodu.

SBI_K1_U05 zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2

Posiada umiejętności językowe w zakresie dziedzin
nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla
studiowanego kierunku, zgodne z wymaganiami
określonymi dla poziomu A2/B1 Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

SBI_K1_U05 zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym
w przestrzeni międzykulturowej wykazując się
podstawowym poziomem kompetencji komunikacyjnej
wykorzystując nowoczesne instrumenty cywilizacji
medialnej.

SBI_K1_K02, SBI_K1_K04 zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

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

lektorat 60

przygotowanie do zajęć 5

przygotowanie do sprawdzianu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

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

lektorat 60

przygotowanie do zajęć 5
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przygotowanie do egzaminu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
3.0

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.

Kontynuacja kursu praktycznej nauki literackiego języka arabskiego (Modern
Standard Arabic) na poziomie podstawowym a następnie na
średniozaawansowanym (poziom drugi); Poszerzanie znajomości struktur
frazeologicznych i gramatycznych. Powtórzenie i rozbudowa słownictwa
związanego z tematyką życia codziennego. Szczególny nacisk położony na
słownictwo związane z tematyką wynajmowania mieszkania, pracą, świętami,
sportem, z geografią i podróżami, mediami, zdrowiem, edukacją, karierą
zawodową oraz sztuką; pisanie prostych listów formalnych i nieformalnych;
wypełnianie formularzy; lektura prostych tekstów prasowych i literackich.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

analiza tekstów, Metoda sytuacyjna, inscenizacja, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna,
rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat zaliczenie na ocenę

Kurs zakończony egzaminem rocznym. Egzamin składa się z części
pisemnej i ustnej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie
semestru zimowego i letniego na ocenę. Zaliczenie semestru: Podstawą
oceny semestralnej jest średnia ocen z dwóch sprawdzianów (w formie
pisemnej i ustnej). Ponadto na ocenę semestralną ma również wpływ
średnia ocen z: kartkówek, odpowiedzi ustnych i zadań domowych. Nie
dopuszcza się więcej niż 4 nieobecności w ciągu semestru.

Semestr 4

Metody nauczania:

analiza tekstów, Metoda sytuacyjna, inscenizacja, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna,
rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat egzamin pisemny /
ustny

Kurs zakończony egzaminem rocznym. Egzamin składa się z części
pisemnej i ustnej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest
zaliczenie semestru zimowego i letniego na ocenę. Zaliczenie
semestru: Podstawą oceny semestralnej jest średnia ocen z dwóch
sprawdzianów (w formie pisemnej i ustnej). Ponadto na ocenę
semestralną ma również wpływ średnia ocen z: kartkówek,
odpowiedzi ustnych i zadań domowych. Nie dopuszcza się więcej niż
4 nieobecności w ciągu semestru.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość j. angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne korzystanie z podręczników. Zaliczenie pierwszego
poziomu nauki j. arabskiego.
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Lektorat języka hebrajskiego poz. 2
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.1C0.5cdbef748c69d.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Kod USOS

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Liczba
punktów ECTS
2.0

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Nauka języka hebrajskiego współczesnego na poziomie ponad-podstawowym (Bet)

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 posiada poszerzoną wiedzę na temat
współczesnego języka hebrajskiego używanego
w Państwie Izrael

SBI_K1_W01 zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Posiada poszerzony zakres kompetencji
komunikacyjnych w celu animowania procesów
rozumienia, dialogu, współpracy i wymiany kulturowej
ze społeczeństwem Izraela

SBI_K1_U05 zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do ciągłego zwiększania swoich
kompetencji językowych oraz kształtowania
umiejętności komunikacyjnych, w ramach
współczesnego języka hebrajskiego na poziomie
ponad-podstawowym

SBI_K1_K01 zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

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

lektorat 60

przygotowanie do sprawdzianu 5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

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

lektorat 60

przygotowanie do sprawdzianu 5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
3.0

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.

Składnia: zdania czasowe, zdania przyczynowe, zdania wynikowe, zdania celowe,
zdania porównawcze, zdania przeciwstawne, zdania warunkowe, zdania
okolicznikowe przyzwolenia, zdania imienne (kontynuacja), zdania przydawkowe,
zdania z wyrażeniami czasownikowymi, wyrażanie alternatywy, mowa zależna i
niezależna, tryb rozkazujący

W1, U1, K1

2.

Morfologia - czasownik: koniugacja pa'al (paradygmaty: regularny, ,ע״ו, ל״ה, פ״י
czas teraźniejszy, przeszły, przyszły, tryb rozkazujący, odczasownikowa (פ״נ
nazwa czynności; koniugacja pi'el (paradygmaty: regularny, ל״ה) czas
teraźniejszy, przeszły, przyszły, tryb rozkazujący, odczasownikowa nazwa
czynności; koniugacja hi'fil (paradygmaty: regularny, ע״ו) czas teraźniejszy,
przeszły, przyszły, tryb rozkazujący, odczasownikowa nazwa czynności;
koniugacja hitpa'el (paradygmat regularny) czas teraźniejszy, przeszły, przyszły,
tryb rozkazujący, odczasownikowa nazwa czynności; koniugacja nif'al
(paradygmat regularny) czas teraźniejszy, przeszły, przyszły; imiesłowy bierne
pa'ul (paradygmat: regularny, ל״ה), czasownik być w czasie przeszłym i
przyszłym, czasownik יכול w czasie przeszłym i przyszłym

W1, U1, K1

3.
Morfologia – Imiona: kategoria liczby, rodzaju i stanu, kongruencja, status
constructus; rzeczowniki: odmiana rzeczowników przez osoby; przymiotniki:
stopniowanie przymiotników; liczebniki: główne, porządkowe, liczba podwójna

W1, U1, K1

4. Morfologia – przyimki w odmianie przez osoby: ,על, אצל, מן, בגלל, בשביל, בלי, כמו, ב
spójniki i łączniki ;עצם בין, אל, לפני, אחרי, ליד W1, U1, K1

5.

Słownictwo w zakresie ponad-podstawowym związane z tematyką dnia
codziennego,
a w szczególności: opowiadanie o sobie (dane personalne, płeć, wiek, miejsce
urodzenia, znajomość języków, wykształcenie, zawód), rodzina (opis rodziny,
członkowie rodziny), życie codzienne (rutyna, pory dnia, przedmioty codziennego
użytku, sposoby spędzania wolnego czasu), miejsce zamieszkania (opis
mieszkania, domu, miasta), podstawowe nazewnictwo geograficzne (nazwy miast,
państw), miejsca pracy i zawody, środki transportu, edukacja (rodzaje szkół,
nazwy przyborów szkolnych), miejsca (instytucje użyteczności publicznej, punkty
usługowe), żywienie (podstawowe artykuły spożywcze, posiłki, punkty
gastronomiczne, ceny, rachunki), zakupy (sklepy, towary, jednostki miar i wag,
pieniądze), środowisko naturalne (pory roku, pogoda, nazwy zwierząt i roślin),
zdrowie (części ciała, choroba, samopoczucie).

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

metoda projektów, inscenizacja, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań,
konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat zaliczenie na ocenę
Zaliczenie na ocenę: średnia ocen uzyskanych z trzech kolokwiów, prac
pisemnych i prac domowych. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione
nieobecności podczas zajęć.

Semestr 4

Metody nauczania:

metoda projektów, inscenizacja, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań,
konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Zaliczenie na ocenę: średnia ocen uzyskanych z trzech kolokwiów,
prac pisemnych i prac domowych. Egzamin po dwóch semestrach
nauki w formie egzaminu ustnego oraz egzaminu pisemnego
składającego się z trzech części: rozumienie tekstu pisanego,
zagadnienia gramatyczne, pisanie krótkich tekstów (list,
pocztówka, rozprawka itp.). Dopuszczalne są dwie
nieusprawiedliwione nieobecności podczas zajęć. Warunkiem
dopuszczenia do egzaminu jest wcześniejsze zaliczenie zajęć na
ocenę.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończony lektorat języka hebrajskiego na poziomie 1 (Alef)
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Warsztaty analizy tekstów specjalistycznych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13C0.5cc2edaa18969.20

Języki wykładowe
Polski, Hebrajski, Arabski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Kod USOS

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0
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Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Kurs ma za zadanie zaznajomienie studentów z najważniejszymi aspektami związanymi z analizą arabskich
tekstów specjalistycznych. Szczególny nacisk położony zostanie na język mediów oraz język biznesu i dyplomacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Ma rozszerzoną wiedzę na temat języka i sytuacji
językowej w świecie arabskim. SBI_K1_W04 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Posiada rozszerzony zakres kompetencji
komunikacyjnych w celu animowania procesów
rozumienia, dialogu, współpracy i wymiany
międzykulturowej między społecznościami świata
arabskiego i Zachodu, ze szczególnym
uwzględnieniem tematyki związanej z mediami,
polityką, prawem, biznesem i dyplomacją.

SBI_K1_U05 zaliczenie na ocenę

U2

Posiada umiejętności językowe w zakresie dziedzin
nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla
studiowanego kierunku, ze szczególnym
uwzględnieniem tematyki związanej z mediami,
polityką, prawem, biznesem i dyplomacją, zgodne
z wymaganiami określonymi dla poziomu A2/B2
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

SBI_K1_U05 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym
w przestrzeni międzykulturowej wykazując się
rozszerzonym poziomem kompetencji komunikacyjnej
wykorzystując nowoczesne instrumenty cywilizacji
medialnej, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki
związanej z mediami, polityką, prawem, biznesem
i dyplomacją.

SBI_K1_K02, SBI_K1_K04 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

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

warsztaty 30
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

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

warsztaty 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 5

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

warsztaty 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 6

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

warsztaty 30

przygotowanie do ćwiczeń 50

analiza dokumentów programowych 40
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przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 50

Przygotowanie prac pisemnych 40

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
270

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kurs ma za zadanie zaznajomienie studentów z najważniejszymi aspektami
związanymi z analizą arabskich tekstów specjalistycznych. Szczególny nacisk
położony zostanie na język mediów oraz język biznesu i dyplomacji. Analizie
poddane zostaną arabskie teksty specjalistyczne (materiały drukowane i
audiowizualne) związane z tematyką struktury i funkcjonowania mediów, z
polityką wewnętrzną i zagraniczną, stosunkami międzynarodowymi, ekonomią,
bezpieczeństwem, prawem, biznesem i dyplomacją. Omówione zostaną
podstawowe zagadnienia związane z prowadzeniem korespondencji biznesowej i
dyplomatycznej. Wśród licznych przerabianych na zajęciach tekstów znajdą się
m.in.: różnego typu listy handlowe i dyplomatyczne, oferty, zapytania ofertowe,
formularze, zaświadczenia, zaproszenia, odpowiedzi na zaproszenia, składanie
gratulacji, składanie kondolencji.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

analiza tekstów, Metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie na ocenę 1) udział w 2/3 zajęć; 2) aktywność na zajęciach; 3) oddanie wszystkich
prac domowych; 5) zaliczenie testu końcowego.

Semestr 4

Metody nauczania:

analiza tekstów, Metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie
zadań, metody e-learningowe, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie na ocenę 1) udział w 2/3 zajęć; 2) aktywność na zajęciach; 3) oddanie wszystkich
prac domowych; 5) zaliczenie testu końcowego.

Semestr 5

Metody nauczania:

analiza tekstów, Metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie na ocenę 1) udział w 2/3 zajęć; 2) aktywność na zajęciach; 3) oddanie wszystkich
prac domowych; 5) zaliczenie testu końcowego.

Semestr 6

Metody nauczania:

analiza tekstów, Metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie na ocenę 1) udział w 2/3 zajęć; 2) aktywność na zajęciach; 3) oddanie wszystkich
prac domowych; 5) zaliczenie testu końcowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość j. angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne korzystanie z podręczników. Dla semestru 3: Zaliczenie
pierwszego poziomu nauki j. arabskiego. Dla semestru 4: Zaliczenie pierwszego poziomu nauki j. arabskiego oraz
Warsztatów analizy tekstów specjalistycznych - sem. 3. Dla semestru 5: Zaliczenie drugiego poziomu nauki j. arabskiego
oraz Warsztatów analizy tekstów specjalistycznych – sem. 3 i 4. Dla semestru 6: Zaliczenie drugiego poziomu nauki j.
arabskiego oraz Warsztatów analizy tekstów specjalistycznych – sem. 3, 4 i 5.
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Filozofia muzułmańska
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.180.5cb87a356f995.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Kod USOS

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Wykład zapozna studenta z główneymi zagadnieniami filozofii muzułmańskiej, takimi jak funkcjonowanie rozumu,
teorie poznania, filozoficzne koncepcje człowieka, zawiłości antropologii, stosunek Boga do świata i człowieka,
problematyka etyczna i społeczna, metafizyka.

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
1. student ma podstawową wiedzę o człowieku, jako
podmiocie konstytuującym kulturę muzułmańską
i arabską

SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W04

egzamin pisemny, esej

W2
2. Student zna podstawową terminologię filozoficzną
i społeczną ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki
Bliskiego Wschodu

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W05

egzamin pisemny, esej

W3
3. Student zna i rozumie podstawowe metody analizy
i interpretacji muzułmańskich tekstów filozoficznych
ich wykorzystania

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W04,
SBI_K1_W05

egzamin pisemny, esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1

1. Student potrafi wykorzystać kompleksowo elementy
kultury realistycznej i  symbolicznej Bliskiego Wschodu
(filozofia mistyczna) w jej historycznych i regionalnych
kontekstach i interpretuje w kontekście specyfiki
regionu

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U03, SBI_K1_U04,
SBI_K1_U05

egzamin pisemny, esej

U2
2. Student posiada podstawowe umiejętności
wyszukiwania, krytycznej oceny, analizowania
i wykorzystywania informacji płynącej
ze muzułmańskich źródeł filozoficznych.

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U03, SBI_K1_U04,
SBI_K1_U05

egzamin pisemny, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
1. Student jest gotów do uwzględnienia
muzułmańskiego dziedzictwa kulturowego w procesie
przemian w Azji i Afryce Północnej.

SBI_K1_K01, SBI_K1_K02,
SBI_K1_K03, SBI_K1_K04 egzamin pisemny, esej

K2
2. Student jest gotów do udziału w procesach
interakcji kulturowych w realiach Bliskiego Wschodu
oraz do udziału w dyskusjach na temat zmian
systemów wartości w kontekście globalizacji.

SBI_K1_K01, SBI_K1_K02,
SBI_K1_K03, SBI_K1_K04 egzamin pisemny, esej

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

Przygotowanie prac pisemnych 30

poznanie terminologii obcojęzycznej 10

uczestnictwo w egzaminie 10

analiza źródeł historycznych 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. 1. Początki filozofii arabskiej. W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

2. 2. Aszaryci W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

3. 3. Kadaryci i mutazylici W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

4. 4. Al-Kindi W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

5. 5. Al-Farabi W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

6. 6. Ibn Sina (Avicenna) W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

7. 7. Ibn Ruszd (Averroes). W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

8. 8. Al-Ghazali (Algazel). W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

9. 9. Ibn Chaldun W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

10. 10. Abubacer W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

11. 11. Ibn Badżdżah (Avempace) W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

12. 12. Ibn Arabi W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

13. 13. Neoplatonicy i mistycy perscy W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

14. 14. Wpływ filozofii muzułmańskiej na myśl europejskiej (periodyzacja, ośrodki,
konsekwencje)

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

15. 15. Współczesne zachodnie nurty filozoficzne u myślicieli muzułmańskich W1, W2, W3, U1, U2, 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 pisemny, esej
Napisanie pracy semestralnej, zaliczenie egzaminu na pozytywną
ocenę, obecność na wykładach (dwie nieusprawiedliwione
nieobecności)
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Wymagania wstępne i dodatkowe
1. OBOWIĄZKOWA OBECNOŚĆ. Dozwolone dwie nieusprawiedliwione nieobecności. Ze względu na syntezowanie dużych
zakresów do egzaminu bardzo przydatne są notatki z wykładów. Podstawą zaliczenia jest przyswojenie sobie wiadomości
podanych na wykładach, treści podręcznika i lektur (egzamin pisemny w formie testu) oraz przygotowanie pisemnej pracy
semestralnej na temat podany przez wykładowcę. 2. Znajomość języka angielskiego lub innych języków kongresowych (ze
względu na konieczność wykorzystania literatury obcojęzycznej w pracy semestralnej).
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Gospodarki Bliskiego Wschodu
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.180.5cdbef75c6d11.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Kod USOS

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Student/ka posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na analizę systemów ekonomicznych państw Bliskiego
Wschodu na tle gospodarki światowej.

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
Zna podstawową terminologię z zakresu ekonomii
i potrafi określić jej miejsce w obrębie nauk
społecznych, co jest konieczne do analizy systemów
gospodarczych państw Bliskiego Wschodu.

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W05 egzamin pisemny

W2
Ma podstawową wiedzę o systemach gospodarczych
państw Bliskiego Wschodu w skali krajowej,
regionalnej oraz globalnej.

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W05

egzamin pisemny

W3
Rozumie nowe zjawiska gospodarcze specyficzne dla
krajów Bliskiego Wschodu, a także posiada
umiejętność ich analizowania i prezentowania.

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Posiada podstawowe umiejętności wyszukiwania
i wykorzystywania informacji płynących z danych
ekonomicznych służących charakterystyce gospodarek
i porównaniom międzynarodowym.

SBI_K1_U01 egzamin pisemny

U2
Potrafi krytycznie analizować, diagnozować
i prognozować procesy gospodarcze na Bliskim
Wschodzie z uwzględnieniem zjawisk kulturowych.

SBI_K1_U02, SBI_K1_U03,
SBI_K1_U04 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Jest gotów do zwiększania swoich kompetencji poprzez
uczestnictwo w projektach mających na celu szerzenie
wiedzy na temat rozwoju społeczno-gospodarczego
na Bliskim Wschodzie.

SBI_K1_K01, SBI_K1_K03 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do zajęć 20

analiza badań i sprawozdań 18

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

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

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wstęp do ekonomii państwa - podstawowe pojęcia oraz wskaźniki z zakresu
gospodarki i rozwoju społecznego. W1

2. Rozwój gospodarczy na Bliskim Wschodzie w perspektywie historycznej (w tym
reformy neoliberalne i rozwój kapitalizmu kumoterskiego). W2, W3, U1, U2, K1

3. Czynniki i bariery rozwoju gospodarczego: kapitał ludzki, uwarunkowania
kulturowe oraz infrastruktura administracyjno-państwowa. W2, W3, U1, U2, K1

4. Sektory gospodarcze na Bliskim Wschodzie a rynek pracy - przemysł, usługi (w
tym sektor finansowy i turystyka), rolnictwo W2, W3, U1, U2, K1

5. Zależność od surowców energetycznych oraz problematyka państwa rentierskiego
(w tym reformy na rzecz dywersyfikacji gospodarek opartych na surowcach). W2, W3, U1, U2, K1

6. Gospodarki Bliskiego Wschodu a ekonomia globalna (w tym handel
międzynarodowy oraz zagraniczne inwestycje bezpośrednie). W2, W3, U1, U2, K1

7. Integracja gospodarcza w wymiarze regionalnym oraz globalnym. W2, W3, U1, U2, K1

8. Pomoc zagraniczna - impuls rozwojowy czy instrument polityczny? W2, W3, U1, U2, K1

9. Rola armii i sektora zbrojeniowego w gospodarkach Bliskiego Wschodu. W2, W3, U1, U2, K1

10. Islam a rozwój społeczno-gospodarczy na Bliskim Wschodzie. W2, W3, U1, U2, K1

11. Międzynarodowe organizacje gospodarcze w regionie - funkcje oraz osiągnięcia. W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Egzamin pisemny (na ocenę końcową wpływa aktywność studentów
podczas zajęć).
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Ideologie i doktryny na Bliskim Wschodzie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.180.5cdbef75f2732.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Kod USOS

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy o ideologiach i wykształcenie kompetencji w zakresie myślenia
abstrakcyjnego i dyskusji o polityce na Bliskim Wschodzie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Zna podstawową terminologię z zakresu politologii
i historii idei potrafi określić ich miejsce w obrębie
nauk społecznych i humanistycznych

SBI_K1_W01 egzamin pisemny
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W2 Ma wiedzę o ideologiach i doktrynach politycznych
Bliskiego Wschodu SBI_K1_W03 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
posiada podstawowe umiejętności wyszukiwania
i krytycznej oceny informacji dotyczących ideologii
politycznych Bliskiego Wschodu

SBI_K1_U01, SBI_K1_U04 raport

U2
Rozumie podstawowe zjawiska polityczne specyficzne
dla krajów Bliskiego Wschodu, posiada umiejętność
analizowania ich i prezentowania

SBI_K1_U03, SBI_K1_U05 raport

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Jest gotów do dyskusji o wpływie idei na politykę
i historię na Bliskim Wschodzie i w Europie SBI_K1_K04 egzamin pisemny, raport

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie raportu 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

1. Wprowadzenie. Relacja pomiędzy ideami, wiedzą a instytucjami społecznymi W1, U1

2. Definicje, pojęcia i utopie ideologii W1, U1

3. Zarys doktryny kalifatu W2, U2, K1

4. Nacjonalizm – uwagi ogólne W1, U1

5. Nacjonalizm arabski – baasizm, naseryzm W2, U2, K1

6. Nacjonalizm turecki, ataturkizm W2, U2, K1

7. Socjalizm – uwagi wstępne W1, U1

8. Komunizm i socjalizm arabski W2, U2, K1

9. Syjonizm W2, U2, K1
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10. Fundamentalizm – uwagi wprowadzające W1, U1

11. Fundamentalizm: nurt modernistyczny i salaficki W2, U2, K1

12. Doktryna republiki islamskiej – Chomeinizm W2, U2, K1

13. Feminizm muzułmański W2, U1, K1

14. Podsumowanie: ideologie, doktryny a polityka bliskowschodnia W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny, raport
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: 1) zaliczenie egzaminu na
minimum 51% punktów, 2) uzyskanie pozytywnej oceny z raportu
semestralnego
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Proseminarium licencjackie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.180.5cb09f8826b6c.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie,
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Kod USOS

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
8.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Proseminarium licencjackie służy przygotowaniu studenta do prowadzenia samodzielnej pracy badawczej, w tym
przede wszystkim organizacji pracy i pisania opracowań naukowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
konieczność ciągłego doskonalenia warsztatu
naukowego, potrzebnego do badań nad regionem
Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W05 zaliczenie
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
analizować zagadnienia i proponowane rozwiązania
problemów społecznych, politycznych i kulturowych
w wybranych państwach Bliskiego Wschodu i Afryki
Północnej

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U03, SBI_K1_U04 zaliczenie

U2
przygotować krótkie naukowe prace pisemne
w wybranej tematyce związanej ze studiami
bliskowschodnimi

SBI_K1_U01, SBI_K1_U03,
SBI_K1_U05 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
zwiększania swojej wiedzy dotyczącej szeroko pojętej
problematyki regionu Bliskiego Wschodu i Afryki
Północnej

SBI_K1_K01 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

analiza i przygotowanie danych 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 60

Przygotowanie prac pisemnych 60

zbieranie informacji do zadanej pracy 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
240

ECTS
8.0

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. analiza tekstów naukowych W1, U1

2. posługiwanie się poprawnym słownictwem naukowym W1, U2

3. umiejętność dotarcia do literatury przedmiotu - tworzenie bibliografii W1, U2

4. cytowania i kompilacja danych źródłowych W1, U2

5. konstruowanie pracy dyplomowej W1, U2

6. formułowanie problemów badawczych W1, U1, U2, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie
Sporządzenie pracy zaliczeniowej (min. 16 tys. znaków bez bibliografii),
przedstawienie anglojęzycznego artykułu naukowego z baz danych
Biblioteki Jagiellońskiej, aktywność na zajęciach, ćwiczenie ze
sporządzania przypisów i bibliografii.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Proseminarium licencjackie służy przygotowaniu studenta do prowadzenia samodzielnej pracy badawczej, w tym przede
wszystkim organizacji pracy i pisania opracowań naukowych.
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Zarządzanie międzykulturowe
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBI00S.180.5cc2edab1370f.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Kod USOS

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wykładów jest zbudowanie kompetencji studentów w zakresie wiedzy o podstawowych zagadnieniach
związanych z międzykulturowym zarządzaniem, umiejętności pozwalających im pracować w organizacjach
z pracownikami i klientami z różnych kultur, a także wypracowanie postaw, które cechuje otwartość, zrozumienie
i nastawienie na dialogiczność ze współpracownikami, menedżerami, klientami, dostawcami i partnerami
w środowisku międzykulturowym.

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 zna genezę i rozwój nauki w zakresie zarządzani
międzykulturowego

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W04,
SBI_K1_W05

egzamin

W2 zna najnowsze trendy w zarządzaniu
międzykulturowym

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W04

egzamin

Umiejętności – Student potrafi:

U1 potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę
i umiejętności

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U03, SBI_K1_U04,
SBI_K1_U05

egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
otwartej współpracy, nastawienie na dialogiczność
ze współpracownikami, menedżerami, klientami,
dostawcami i partnerami w środowisku
międzykulturowym

SBI_K1_K01, SBI_K1_K02,
SBI_K1_K03, SBI_K1_K04 egzamin

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do zajęć 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 15

uczestnictwo w egzaminie 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
107

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. Wprowadzenie do zarządzania międzykulturowego W1, W2, U1, K1

2. Style zarządzania W1, W2, U1, K1
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3. Przywództwo w środowisku międzykulturowym W1, W2, U1, K1

4. Zarządzanie zmianą i ryzykiem w kontekście międzykulturowym W1, W2, U1, K1

5. Kreowanie kompetencji kulturowych W1, W2, U1, K1

6. Zarządzanie projektami w globalnym środowisku W1, W2, U1, K1

7. Marketing międzynarodowy W1, W2, U1, K1

8. Negocjacje międzynarodowe W1, W2, U1, K1

9. Zarządzanie różnorodnością (diversity W1, W2, U1, K1

10. Zarządzanie "międzykulturowe" w środowisku wysokich technologii (relacje
człowiek- maszyna/ interface) W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda sytuacyjna, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra
dydaktyczna, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin egzamin
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Seminarium licencjackie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.1300.5ca756a3de0d9.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie,
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Kod USOS

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
8.0

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
8.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kształcenia jest zdobycie wiedzy oraz umiejętności wymaganych do przygotowania pracy licencjackiej,
zarówno od strony merytorycznej, jak i formalnej, aby po jej złożeniu móc przystąpić do obrony pracy
dyplomowej.



Sylabusy 183 / 193

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

zakres wiedzy metodologicznej oraz technicznej,
ze szczególnym odniesieniem do warsztatu
edycyjnego prac o charakterze naukowym, niezbędnej
do realizacji tematu pracy dyplomowej z zakresu
studiów bliskowschodnich.

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W05 zaliczenie

W2
podstawowe metody analizy i interpretacji zagadnień
o charakterze kulturowym, społecznym, politycznym,
gospodarczym, prowadzące do przygotowywania
tekstów o charakterze naukowym

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W05

zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1

rozpoznawać, formułować i rozwiązywać problemy
badawcze, a także określać cel badań i stawiać
hipotezy w odniesieniu do zagadnień politycznych,
społecznych, kulturowych Bliskiego Wschodu I Afryki
Północnej

SBI_K1_U02, SBI_K1_U03 zaliczenie

U2

wyszukiwać źródła (wtórne i pierwotne) dotyczące
zagadnień polityki, społeczeństwa, kultury regionu
Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej oraz potrafi
krytycznie odnieść się do nich w pracy dyplomowej
z zakresu studiów bliskowschodnich

SBI_K1_U03, SBI_K1_U04 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

wykorzystania wiedzy teoretycznej i umiejętności
praktycznych z zakresu studiów bliskowschodnich,
w odniesieniu do zagadnień politycznych, społecznych,
gospodarczych lub kulturowych podczas dyskusji
naukowej, przygotowywania pracy naukowej, a także
w życiu zawodowym

SBI_K1_K01, SBI_K1_K02,
SBI_K1_K03 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Semestr 5

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

seminarium 30

przygotowanie pracy dyplomowej 90

przygotowanie do zajęć 60

analiza i przygotowanie danych 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
210

ECTS
8.0
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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

seminarium 30

przygotowanie do zajęć 60

przygotowanie pracy dyplomowej 90

analiza i przygotowanie danych 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
210

ECTS
8.0

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.

Treść modułu kształcenia obejmuje spotkania w grupach oraz indywidualne
konsultacje związane z przygotowaniem pracy licencjackiej w tematyce z zakresu
politologii, stosunków międzynarodowych, ekonomii lub kulturoznawstwa.
Student/ka wdraża uzyskaną wiedzę teoretyczną dotyczącą formalnych i
merytorycznych aspektów tworzenia prac naukowych, wykorzystując ją podczas
przygotowywania własnej pracy dyplomowej - zgodnie z zaleceniami promotora.
Temat pracy licencjackiej musi dotyczyć zagadnień wchodzących w zakres
studiów azjatyckich i afrykańskich (Bliski Wschód i Afryka Północna, Azja
Południowo-Wschodnia, Afryka Subsaharyjska). Temat pracy jest ustalany w
porozumieniu z promotorem.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 5

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie
Semestr I: - obecności na zajęciach i aktywny w nich udział. -
zaakceptowaniu przez promotora części tekstu pracy. Semestr II: -
obecności na zajęciach i aktywny w nich udział. - złożenie całości pracy
dyplomowej i uzyskanie pozytywnej opinii promotora.
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Semestr 6

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie
Semestr I: - obecności na zajęciach i aktywny w nich udział. -
zaakceptowaniu przez promotora części tekstu pracy. Semestr II: -
obecności na zajęciach i aktywny w nich udział. - złożenie całości pracy
dyplomowej i uzyskanie pozytywnej opinii promotora.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony drugi rok studiów.
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Lektorat języka arabskiego poz. 3
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.1300.5cdbef775f2a9.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Kod USOS

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Liczba
punktów ECTS
2.0

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Kontynuacja praktycznej nauki literackiego języka arabskiego (Modern Standard Arabic) na poziomie
średniozaawansowanym (poziom trzeci).

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 Ma rozszerzoną wiedzę na temat języka i sytuacji
językowej w świecie arabskim. SBI_K1_W04 zaliczenie na ocenę,

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Posiada rozszerzony zakres kompetencji
komunikacyjnych w celu animowania procesów
rozumienia, dialogu, współpracy i wymiany
międzykulturowej między społecznościami świata
arabskiego i Zachodu.

SBI_K1_U05 zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2

Posiada umiejętności językowe w zakresie dziedzin
nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla
studiowanego kierunku, zgodne z wymaganiami
określonymi dla poziomu B1/B2 Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

SBI_K1_U05 zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym
w przestrzeni międzykulturowej wykazując się
rozszerzonym poziomem kompetencji komunikacyjnej
wykorzystując nowoczesne instrumenty cywilizacji
medialnej.

SBI_K1_K02, SBI_K1_K04 zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

Semestr 5

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

lektorat 60

przygotowanie do sprawdzianu 10

przygotowanie do zajęć 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 6

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

lektorat 60

przygotowanie do egzaminu 10
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przygotowanie do zajęć 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
3.0

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.

Kontynuacja praktycznej nauki literackiego języka arabskiego (Modern Standard
Arabic) na poziomie średniozaawansowanym (poziom trzeci). Poszerzanie
znajomości struktur frazeologicznych i gramatycznych. Powtórzenie i rozbudowa
słownictwa związanego z tematyką życia codziennego. Czytanie różnego rodzaju
prostych tekstów kultury. Wprowadzenie podstawowego słownictwa
specjalistycznego (m.in. z zakresu historii, religii, kultury, nauki, sztuki, literatury,
polityki, ekonomii, rozrywki). Wprowadzenie do języka mediów (słownictwo
związane ze strukturą i funkcjonowaniem mediów). Pisanie listów formalnych i
nieformalnych, podań. Wypełnianie formularzy. Lektura i słuchanie różnego typu
tekstów związanych z tematyką zajęć. Ćwiczenia przekładowe. Przygotowywanie
wypowiedzi ustnych na zadane tematy.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 5

Metody nauczania:

analiza tekstów, Metoda sytuacyjna, inscenizacja, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna,
rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat zaliczenie na ocenę

Kurs zakończony egzaminem rocznym. Egzamin składa się z części
pisemnej i ustnej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie
semestru zimowego i letniego na ocenę. Zaliczenie semestru: Podstawą
oceny semestralnej jest średnia ocen z dwóch sprawdzianów (w formie
pisemnej i ustnej). Ponadto na ocenę semestralną ma również wpływ
średnia ocen z: kartkówek, odpowiedzi ustnych i zadań domowych. Nie
dopuszcza się więcej niż 4 nieobecności w ciągu semestru.

Semestr 6

Metody nauczania:

analiza tekstów, Metoda sytuacyjna, inscenizacja, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna,
rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat egzamin pisemny /
ustny

Kurs zakończony egzaminem rocznym. Egzamin składa się z części
pisemnej i ustnej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest
zaliczenie semestru zimowego i letniego na ocenę. Zaliczenie
semestru: Podstawą oceny semestralnej jest średnia ocen z dwóch
sprawdzianów (w formie pisemnej i ustnej). Ponadto na ocenę
semestralną ma również wpływ średnia ocen z: kartkówek,
odpowiedzi ustnych i zadań domowych. Nie dopuszcza się więcej niż
4 nieobecności w ciągu semestru.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość j. angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne korzystanie z podręczników. Zaliczenie drugiego poziomu
nauki języka arabskiego.
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Lektorat języka hebrajskiego poz. 3
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.1300.5cdbef778ae2a.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Kod USOS

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Liczba
punktów ECTS
2.0

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Nauka języka hebrajskiego współczesnego na poziomie średniozaawansowanym

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 posiada wiedzę na poziomie średnio-
zaawansowanym w zakresie współczesnego języka
hebrajskiego używanego w Państwie Izrael

SBI_K1_W01 zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Posiada średnio-zaawansowany zakres kompetencji
komunikacyjnych w celu animowania procesów
rozumienia, dialogu, współpracy i wymiany kulturowej
ze społeczeństwem Izraela

SBI_K1_U05 zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do ciągłego zwiększania swoich
kompetencji językowych oraz kształtowania
umiejętności komunikacyjnych, w ramach
współczesnego języka hebrajskiego na poziomie
średnio-zaawansowanym

SBI_K1_K01, SBI_K1_K02 zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

Semestr 5

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

lektorat 60

przygotowanie do sprawdzianu 5

przygotowanie do zajęć 5

przygotowanie projektu 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 6

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

lektorat 60

przygotowanie projektu 5

przygotowanie do sprawdzianu 5
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przygotowanie do zajęć 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
3.0

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.

Morfologia – czasownik: koniugacja nif'al (paradygmat: regularny, פ״ג, ע״ג, ל״ג)
czas teraźniejszy, przeszły, przyszły, tryb rozkazujący, odczasownikowa nazwa
czynności; koniugacja pu'al (paradygmat regularny) czas teraźniejszy, przeszły,
przyszły; koniugacja huf'al (paradygmat regularny, ע״ו, פ״נ, פי״צ) czas
teraźniejszy, przeszły, przyszły; koniugacja pa'al (paradygmat , פ״י ,פ״נ) czas
przyszły, tryb rozkazujący; koniugacja hif'il (paradygmat: פ״נ, פי״צ, ע״ו, פ״י) czas
teraźniejszy, przeszły, przyszły; koniugacja hitpa'el (paradygmat ע״ו) czas
teraźniejszy, przeszły, przyszły, imiesłowy bierne pa'ul (paradygmat regularny)

W1, U1, K1

2.
Składnia: zdania przydawkowe, zdania przeciwstawne, zdania przyczynowe,
zdania okolicznikowe przyzwolenia, zdania warunkowe, zdania przeciwstawne,
zdania dopełnieniowe, zdania bezosobowe; על w odmianie przez osoby w funkcji
czasownika, okoliczniki sposobu, spójnik ואילו, liczebniki porządkowe

W1, U1, K1

3.

Słownictwo na poziomie średnio-zaawansowanym w różnych zakresach
tematycznych: opowiadanie o sobie (dane personalne, płeć, wiek, miejsce
urodzenia, znajomość języków, wykształcenie, zawód), rodzina (opis rodziny,
członkowie rodziny, historia rodziny, relacje rodzinne, uroczystości rodzinne),
życie codzienne (rutyna, pory dnia, przedmioty codziennego użytku, sposoby
spędzania wolnego czasu, zainteresowania, sport), miejsce zamieszkania (opis
mieszkania, domu, miasta), podstawowe nazewnictwo geograficzne (nazwy miast,
państw), miejsca pracy i zawody (rodzaje pracy, poszukiwanie pracy, płace i
zarobki), środki transportu, edukacja (rodzaje szkół, kierunki studiów, system
edukacji), miejsca (instytucje użyteczności publicznej, punkty usługowe), żywienie
(artykuły spożywcze, posiłki, punkty gastronomiczne, ceny, rachunki, trendy
kulinarne), zakupy (sklepy, towary, jednostki miar i wag, pieniądze, sposoby
płacenia), środowisko naturalne (pory roku, klimat, ochrona przyrody), zdrowie
(części ciała, choroby, samopoczucie, wizyta u lekarza, zdrowy styl życia, diety),
państwo i społeczeństwo (sytuacja polityczna i gospodarcza, organizacja państwa,
uroczystości państwowe), media (prasa, telewizja, Internet), kultura (uczestnictwo
w kulturze, twórcy kultury, wydarzenia kulturalne), aktualne wydarzenia,
stereotypy itd.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 5

Metody nauczania:

metoda projektów, inscenizacja, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań,
konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat zaliczenie na ocenę
Zaliczenie na ocenę: średnia ocen uzyskanych z trzech kolokwiów, prac
pisemnych i prac domowych. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione
nieobecności podczas zajęć.

Semestr 6

Metody nauczania:

metoda projektów, inscenizacja, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań,
konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Zaliczenie na ocenę: średnia ocen uzyskanych z trzech kolokwiów,
prac pisemnych i prac domowych. Egzamin po dwóch semestrach
nauki w formie egzaminu ustnego oraz egzaminu pisemnego
składającego się z trzech części: rozumienie tekstu pisanego,
zagadnienia gramatyczne, pisanie krótkich tekstów (list,
pocztówka, rozprawka itp.). Dopuszczalne są dwie
nieusprawiedliwione nieobecności podczas zajęć. Warunkiem
dopuszczenia do egzaminu jest wcześniejsze zaliczenie zajęć na
ocenę.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończony lektorat języka hebrajskiego na poziomie 2 (Bet)




