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Cele kształcenia

Celem zajęć jest przekazanie studentowi podstawowej wiedzy
dotyczącej przyczyn, przejawów i skutków przemocy religijnej
rozpatrywanej w interdyscyplinarnym kontekście na przykładzie
poszczególnych religii. Wiedza ta pozwoli zrozumieć dynamikę i
działanie rozmaitych czynników, które doprowadzają do przelewania
krwi „w imię Boga” przy jednoczesnym uniknięciu niepotrzebnej
tabloidyzacji dyskursu. Dzięki lekturze podstawowej literatury oraz
pogłębionym dyskusjom w czasie zajęć, uczestnicy nie tylko swoje
zainteresowania w tym temacie, ale również poszerzą swoje
horyzonty naukowe obejmujące zagadnienia różnych dyscyplin nauk
społecznych.
EK1: Ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach nauk i dyscyplin
umożliwiających szersze analizy interdyscyplinarne zjawiska
przemocy religijnej, zdobywając dzięki temu pogłębioną wiedzę na
jego temat wiedzę specjalistyczną [K_W06 ++ ], [K_W11 +++],

Efekty kształcenia dla modułu
kształcenia

EK2: Student posiada umiejętność wykorzystania i zaaplikowania
teorii dotyczących przyczyn i dynamiki przemocy religijnej i
zaaplikowania ich na przykładzie konkretnych casusów, które potrafi
zrozumieć i zanalizować w sposób krytyczny łącząc przemoc
religijną z innymi zjawiskami społecznymi i politycznymi
[K_U02+++], [K_U03 +++],
EK3: Student za pomocą odpowiednich narzędzi badawczych umie
rozpoznać determinanty, scharakteryzować dynamikę, zdiagnozować
skutki oraz zbadać charakter zjawiska przemocy religijnej oraz na
sposoby minimalizowania ryzyka jej pojawienia się [K_U04+++],
[K_U07+++],
EK4: Student jest w stanie przedstawić pogłębioną analizę zjawiska
przemocy religijnej w sposób pisemny lub ustny, posiłkując się przy
tym odpowiednimi teoriami, sięgając do literatury przedmiotu oraz
(jeśli to niezbędne) do nowych mediów [K_U10+++], [K_U14+++]
Metody sprawdzania i kryteria oceny
efektów kształcenia uzyskanych przez
studentów

Efekty kształcenia (EK1–EK4) będą mierzone w czasie egzaminu
pisemnego w formie opisowej. Pod uwagę będą brane następujące
kryteria:
- znajomość głównych teorii i debat naukowych dotyczących
przedmiotu studiów;
- znajomość tekstów podstawowych i głównych argumentów;
- umiejętne wspomaganie się literaturą dodatkową;
- samodzielne zaprezentowanie logicznej argumentacji;
- krytyczna analiza problemu poparta argumentacją odnoszącą się do
konkretnych przejawów przemocy religijnej w świecie
współczesnym.
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(obowiązkowy/fakultatywny)
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Rok studiów

III rok studia I stopnia

Semestr

Dowolny

Forma studiów

Studia stacjonarne

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

Wykład z elementami konwersatorium

Wymagania wstępne i dodatkowe

Znajomość angielskiego w stopniu umożliwiającym lekturę tekstów
naukowych

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

30 godz. – udział w zajęciach
30 godz. – przygotowanie do zajęć
40 godz. – lektura tekstów oraz analiza casusów
20 godz. – przygotowanie do egzaminu
Razem: 120 godz.

Stosowane metody dydaktyczne

Wykład, prezentacje, analiza tekstu, analiza casusów.

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

Przedmiot kończy egzamin pisemny w formie opisowej. Czas
trwania egzaminu – 90 min.
Na pozytywną ocenę należy udzielić odpowiedzi na 4 pytania o
charakterze otwartym oraz zanalizować jeden casus (z dwóch do
wyboru).
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest obecność na zajęciach
(dozwolone są 2 nieobecności).

Treści modułu kształcenia (z podziałem
na formy realizacji zajęć)

Wykaz literatury podstawowej
i uzupełniającej obowiązującej do
zaliczenia danego modułu

Religia jako czynnik na arenie światowej.
Psychologiczne i socjologiczne aspekty przemocy
religijnej.
3. Starcia cywilizacyjne, wojny kulturowe przemoc
religijna.
4. Żołnierze Chrystusa.
5. Bojownicy Syjonu.
6. Armie islamu.
7. Miecz sikhizmu i przemoc w buddyzmie.
8. Sekty apokaliptyczne.
9. Teatr terroru.
10. Prześladowania religijne: męczennicy i inkwizytorzy.
11. Krytyczne spojrzenia na kwestię przemocy religijnej.
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