Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Nazwa jednostki prowadzącej moduł

Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu

Nazwa modułu kształcenia

Badanie dziejów Żydów w Jodłowej k. Dębicy – wybrane aspekty
historyczne, społeczne, kulturowe i gospodarcze

Język kształcenia

Język polski

Cele kształcenia

Zapoznanie studenta/studentki z wybranymi zagadnieniami
związanymi z funkcjonowaniem do 1942 r. w Jodłowej k. Dębicy
społeczności żydowskiej poprzez badania terenowe.

Efekty kształcenia dla modułu
kształcenia

EK1: Student/ka potrafi umiejscowić tematykę modułu w
ogólnym obszarze badań na terenie gminy Jodłowa. [K_W1+++]
EK2: Student/ka zna podstawowy zakres pojęciowy związany z
gospodarką, historią społeczeństwa i kulturą omawianego terenu.
Ponadto potrafi umiejscowić te zagadnienia w szerszym kontekście
regionalnym. [K_W03+++, K_W08+++, K_U2++]
EK3: Student/ka zdobywa praktyczne umiejętności pracy
terenowej i analitycznej interpretacji danych związanych z rejonem
będącym przedmiotem badań. Potrafi samodzielnie działać na
rzecz umiejscowienia siebie w szerszym kontekście działań
zawodowych w przyszłej pracy zawodowej związanej z Polską,
jako dawnym krajem, będącym Rzeczpospolitą wielu narodów,
kultur i wyznań. Jest w stanie przygotowywać analizy praktyczne
służące przyszłemu pracodawcy. [K_W11+++, K_U11+++
K_U13+++, K_K01++]
EK4: Student/ka rozumie kontekst historyczny, polityczny i
religijny oraz potrafi wykorzystać tę wiedzę w swojej przyszłej
pracy w kontakcie z potomkami dawnych mieszkańców
Rzeczpospolitej oraz z partnerami z innych krajów UE.. Potrafi
również wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w przyszłej
sytuacji praktycznej oraz do dokonania analiz teoretycznych.
[K_W08++, K_U01+++, K_U02++, K_K06+++]
EK5: Student/ka ma świadomość złożoności problemów i zagadnień
cywilizacyjnych związanych z dziedzictwem kulturowym I
Rzeczypospolitej wielu narodów. Wykorzystując tę wiedzę w
przyszłej pracy terenowej, będzie potrafił nakreślić obraz złożoności
tego regionu innym osobom, oraz przekazać im zdobytą w toku
kształcenia wiedzę w sposób przystępny i zwięzły. [K_W02+++,
K_U05++, K_U06+++, K_K02+++, K_K05++]

Metody sprawdzania i kryteria oceny
efektów kształcenia uzyskanych przez
studentów

EK1, EK2, EK4, EK5 – przygotowanie i przedstawienie zadanego
tematu zaliczeniowego.

Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)

Fakultatywny

Rok studiów

Dowolny

Semestr

Letni

Forma studiów

Stacjonarne

EK3 EK4 EK5 – aktywny udział w dyskusjach z prowadzącymi
kurs jak i jego innymi uczestnikami podczas prezentacji ich
tematów.

Imię i nazwisko koordynatora modułu
i/lub osoby/osób prowadzących moduł

Dr Daniel Starzyński

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

Nie dotyczy

Sposób realizacji

Konwersatorium
− realizowane w formie badań terenowych (cykl wyjazdów
jednodniowych w teren)

Wymagania wstępne i dodatkowe

Brak

Rodzaj i liczba godzin zajęć
dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela
akademickiego i studentów, gdy w
danym module przewidziane są takie
zajęcia

30 godz.

Liczba punktów ECTS przypisana
modułowi

3 ECTS

Bilans punktów ECTS

Udział w zajęciach: 30 godz.
Przygotowanie pracy zaliczeniowej: 60 godz.
Razem: 90 godz. − 3 ECTS

Stosowane metody dydaktyczne

Metody podające:
MP1 wyjaśnienie,
MP2 wykład informacyjny
MP3 pogadanka
MP4 anegdota.
Metody problemowe, metody aktywizujące:
MPA1 dyskusja,
MPA2 wykład konwersatoryjny
MPA3 obserwacja uczestnicząca
MPA4 Użycie metodologii związanej z tzw. socjologią wizualną

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

Zaliczenie uzyskają Studenci/studentki którzy przygotują i
przedstawią pracę ustną na zadany temat oraz jej pisemne
streszczenie, jak również podejmą indywidualną pracę z
prowadzącymi w celu samodoskonalenia i pogłębienia kwalifikacji
niezbędnych do napisania wartościowego tekstu naukowego
opartego o materiał badawczy zdobyty w trakcie wyjazdu.

Treści modułu kształcenia (z podziałem
na formy realizacji zajęć)

W semestrze letnim 2016/17 przewidziane są badania terenowe na
cmentarzu żydowskim w Jodłowej we współpracy z Fundacją
„Pamięć, która trwa”, z miejscową gminą Jodłowa oraz przy
wsparciu emerytowanego proboszcza, ks. Juliana Kapłona. Projekt
wspierają także: dawny mieszkaniec Jodłowej – Jack Pariser
(obecnie mieszkający w Kalifornii) oraz potomkowie rodów
jodłowskich: Robert Mansbach i Russ Maurer (obaj również ze
Stanów Zjednoczonych). Na cmentarzu przetrwały do dziś macewy
krewnych powyższych osób, co podkreśla wagę i znaczenie naszych
działań na rzecz zinwentaryzowania grobów oraz uszanowania tego
miejsca pamięci. Chcemy dotrzeć także do dokumentów

jodłowskich z okresu Międzywojnia, a które znajdują się w
Archiwum Gminy Jodłowa. Interesujące będzie zbadanie
różnorodności postaw ludności polskiej wobec ludności żydowskiej
podczas okupacji niemieckiej. Spośród mieszkańców Jodłowej i
okolicy znane są trzy przypadki rodzin, które za bohaterską pomoc
prześladowanym
Żydom
zostały
uhonorowane
tytułem
„Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata”. W ramach projektu
przewidziane jest spotkanie z krewnymi miejscowych
„Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata” oraz wizyta w pobliskiej
Przeczycy, gdzie Niemcy w 1942 r. zamordowali większość
jodłowskich Żydów.
Wykaz literatury podstawowej
i uzupełniającej obowiązującej do
zaliczenia danego modułu

Literatura podstawowa:
Barbara Engelking, Jest taki piękny słoneczny dzień,
Stowarzyszenie Centrum Badań Nad Zagładą Żydów, Warszawa
2011.
Leszek Hońdo, Hebrajska epigrafika nagrobna w Polsce,
Wydawnictwo Universitas, Kraków 2014.
Monika Krajewska, Czas kamieni, Interpress Warszawa 1982.
The Encyclopedia of the Righteous Among the Nations, Poland,
Yad Vashem, Jerusalem 2004.
Życie i zagłada Żydów polskich 1939-1945, Relacje Świadków,
Oficyna Naukowa, Warszawa 2003.
Literatura uzupełniająca:
ks. Julian Kapłon, Doroczne przysłowia zebrane w Jodłowej i
Dębowej, Jodłowa 2012.
ks. Julian Kapłon, Kronika wspomnień Tom I, Jodłowa 2012.

