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Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

EK1: Ma podstawową wiedzę o zjawisku nacjonalizmu, szczególnie w
kontekście Bliskiego Wschodu. [K_W09+++], [K_U03+++]
EK2: Ma wiedzę o idei i ruchu nacjonalizmu arabskiego, ruchach
islamistycznych oraz ich relacji z nacjonalizmem palestyńskim.
[K_W03+++]
EK3: Ma wiedzę o podstawowych procesach historycznych, społecznych i
politycznych, które wpłynęły na rozwój nacjonalizmu palestyńskiego.
[K_W09+++]
EK4: Posiada umiejętność umieszczenia tzw. kwestii palestyńskiej w
szerszym kontekście międzynarodowym. [K_U02+++]
EK5: Potrafi wskazać najważniejsze przepisy prawa międzynarodowego,
które odnoszą się do kwestii palestyńskiej. [K_U01++]
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(obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
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Semestr

II

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 Magdalena Pycińska

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
Bilans punktów ECTS

30 godz.

Stosowane metody dydaktyczne

Metody sprawdzania i kryteria oceny
efektów kształcenia uzyskanych przez
studentów
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
Treści modułu kształcenia

od II roku studiów I stopnia

nie dotyczy

wykład

3 ECTS
Udział w zajęciach, 30 godz.
Przygotowanie do zajęć: studiowanie podręczników i dokumentów, 30 godz.
Przygotowanie do egzaminu, 30 godz.
Razem 90 godz. (3 ECTS)
Metody podające: wyjaśnienie, opis, wykład informacyjny
Metody problemowe − metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna, metoda
przypadków, wykład konwersatoryjny
EK 1-5 – egzamin pisemny w formie pytań otwartych i zamkniętych.

Dopuszczenie do egzaminu:
a) dopuszczalne są trzy nieusprawiedliwione nieobecności,
b) w przypadku większej liczby nieobecności wymagane jest opracowanie
dodatkowego materiału wskazanego przez prowadzącego (minimum 5 stron
znormalizowanych, przypisy oraz bibliografia)
c) egzamin pisemny w formie testu z pytaniami otwartymi i zamkniętymi. d)
uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu, tj. 3,0 = 60% egzaminu.
W toku zajęć omówione zostaną takie pojęcia jak: naród, nacjonalizm,
dyskurs nacjonalistyczny, kultura i jej powiązania z dyskursem
nacjonalistycznym. Przedstawione zostaną najważniejsze procesy społeczne,
kulturowe i polityczne, które stały się podstawą dla rozwoju palestyńskiego
dyskursu narodowego. Przedstawiona zostanie historia rozwoju
nacjonalizmu arabskiego oraz jego związek z nacjonalizmem palestyńskim.
Następnie przedstawiony zostanie rozwój tzw. historycznej Palestyny w

Wykaz literatury podstawowej i
uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia
danego modułu

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk,
w przypadku gdy program kształcenia
przewiduje praktyki

Imperium Osmańskim. Omówione zostaną najważniejsze rozwiązania
administracyjne, polityczne i społeczne dotyczące historycznej Palestyny
oraz powstałego pod koniec XIX w. sandżaku Jerozolimskiego. Przybliżone
zostaną rozwiązania społeczno-polityczne wprowadzone przez Mandat
Brytyjski na omawianym terenie, po upadku Imperium. Osobny wykład
poświęcony zostanie An-Nakbie, jej przyczynach, najważniejszych
wydarzeniach oraz skutkach społeczno-politycznych. An-Nakba przyczyniła
się nie tylko do powstania uchodźców palestyńskich, ale i stała się
kontekstem dla rozwoju nowych palestyńskich ruchów i idei politycznych.
Przedstawione zostaną najważniejsze ruchy oraz partie polityczne.
Największa uwaga skupi się na Fatahu, OWP, Hamasie, pierwszej intifadzie
oraz na powiązanych z nimi procesach społeczno-kulturowych. Analiza
powstałej w 1994 r. Autonomii Palestyńskiej dotyczyć będzie jej relacji z
ONZ oraz z państwami sąsiadującymi. Omówione zostaną rozwiązania
polityczne i społeczne, w tym m.in. nowo powstały palestyński program
szkolny oraz relacje pomiędzy Fatahem i Hamasem. Kurs zakończy się
przedstawieniem skutków nadania Palestynie statusu nieczłonkowskiego
państwa obserwatora przez Zgromadzenie Ogólne ONZ oraz opisem bieżącej
sytuacji Palestyny na arenie międzynarodowej.
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