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Nazwa modułu kształcenia

Religia i polityka w państwie żydowskim

Język kształcenia

Język polski

Cele kształcenia

1. Zapoznanie studenta z różnorodnością kulturową żydowskiej części
społeczeństwa izraelskiego oraz ortodoksyjnych ugrupowań religijnych.
2. Przybliżenie specyfiki relacji państwo-religia w Izraelu.
3. Wykształcenie umiejętności analizy bieżących wydarzeń politycznych w
Izraelu odnoszących się do kwestii religii.

Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

EK1: Potrafi scharakteryzować różne społeczności żydowskie pod
względem politycznym, kulturowym i religijnym. K_W03+++,
K_W04+++, K_W08++
EK2: Opisuje najważniejsze żydowskie ugrupowania religijne w Izraelu.
K_W03+++, K_W04+++, K_W09++
EK3: Potrafi ocenić rolę czynnika religijnego w systemie politycznym
Izraela. K_U02+++, K_U01+++, K_U02++, K_U11+
EK4: Bazując na swojej wiedzy potrafi analizować i właściwie oceniać
wydarzenia na scenie politycznej Izraela odnoszące się do kwestii religii.
K_W07+, K_U02+++, K_U03++, K_K04++, K_K03++

Metody sprawdzania i kryteria oceny
efektów kształcenia uzyskanych przez
studentów

EK1 Zaliczenie pisemne.
EK2 Zaliczenie pisemne.
EK3 Dyskusja, case study.
EK4 Dyskusja, case study.

Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów

Fakultatywny

Semestr

Letni

Forma studiów

Studia stacjonarne

Imię nazwisko osoby/ osób prowadzących
moduł
Imię i nazwisko osoby egzaminującej bądź
udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie
jest to osoba prowadząca dany moduł
Sposób realizacji

dr Artur Skorek

Wymagania wstępne i dodatkowe

Brak

Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych
wymagających bezpośredniego udziału
nauczyciela akademickiego i studentów, gdy
w module przewidziane są takie zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana modułowi

30 godz.

3 ECTS

Bilans punktów ECTS

Udział w zajęciach, 30 godz.

Dowolny

Nie dotyczy

Konwersatorium

Przygotowanie do zajęć: 15 godz.
Przygotowanie do egzaminu: 30 godz.
Razem 75 godz. 3 (ECTS)
Stosowane metody dydaktyczne

Wykład, wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna, case study,
dyskusja.

Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym
zasady dopuszczenia do egzaminu,
zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia
poszczególnych zajęć wchodzących w zakres
danego modułu

Warunkiem zaliczenia kursu jest: aktywność na zajęciach oraz pozytywna
ocena egzaminu końcowego. Podczas zajęć konwersatoryjnych oceniane
będzie przygotowanie studenta oraz umiejętność dyskusji i analizy case
studies. Egzamin końcowy będzie miał formę pisemną i zawierać będzie

zarówno pytania półotwarte, jak i problemowe.
Dopuszczenie do egzaminu na podstawie uczestnictwa w zajęciach
konwersatoryjnych.

Treści modułu kształcenia

1. Religia i tożsamość żydowska.
2. Publiczne instytucje religijne i prawo religijne w Izraelu.
3. Społeczne, religijne i polityczne podziały wśród Żydów izraelskich.
4. Status quo i pierwsze koalicje rządowe w Izraelu.
5. Emancypacja społeczności religijnych syjonistów.
6. Gusz Emunim i partie religijnosyjonistyczne po „rewolucji” politycznej w
Izraelu.
7. Syjonizacja partii charedim.
8. Proces pokojowy i rozłamy w bloku religijnosyjonistycznym.
9. Antysyjonistyczne nurty charedim.
10. Wolność religijna w Izraelu.
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