Nazwa Wydziału

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Nazwa jednostki
prowadzącej moduł
Nazwa modułu kształcenia

Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu
Szyizm: historia, doktryna, polityka

Kod modułu
Język kształcenia

język polski

Efekty kształcenia dla
modułu kształcenia

EK1: Ma wiedzę na temat historii szyizmu i jego odłamów [KW_02++]
EK2: Ma uporządkowaną wiedzę o założeniach doktryny i praktyki religijnej poszczególnych
odłamów szyizmu (dża’faryzm, isma’ilizm, zajdyzm) i rozumie różnice pomiędzy islamem
sunnickim a szyizmem oraz pomiędzy odłamami szyizmu. [KW_05++]
EK3: Zna szyickie sanktuaria oraz wie jaka tradycja i religijne rytuały z nimi się wiążą [KW_07++]
EK4: Wie czym jest hawza ‘ilmiyya i jaką rolę odgrywa w społeczeństwie szyickim. [KW_07++]
EK5: Ma podstawową wiedzę na temat sytuacji i aktywności politycznej szyitów w ostatnim
stuleciu.[KW01++]

Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów

fakultatywny

Semestr

zimowy

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 hab. Paweł Siwiec prof. UJ

Wymagania wstępne i
dodatkowe
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

brak

.

Przygotowanie do zajęć: studiowanie podręczników i dokumentów, 20 godz.

dowolny

nie dotyczy

wykład

30 godz.

3 ECTS
Udział w zajęciach, 30 godz.
Przygotowanie do egzaminu, 30 godz.
Razem 80 godz. (3 ECTS)

Stosowane metody
dydaktyczne

Metody podające: prezentacja multimedialna, wykład informacyjny

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

EK1, EK2, EK3, EK4, EK5 – egzamin końcowy w formie testu z pytaniami otwartymi i zamkniętymi

Warunkiem zaliczenia kursu jest udział w zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu
końcowego.

poszczególnych zajęć
wchodzących w zakres
danego modułu
Treści modułu kształcenia

Wykaz literatury
podstawowej i
uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia
danego modułu

Geneza szyizmu.
Kształtowanie się doktryny dża‘faryckiej w czasach imamów: koncepcja imamatu, tradycja i
praktyki religijne.
Szyizm dwunastoimamowy okresu okultacji mniejszej - po 874 r.) i okultacji większej – po 941 r.).
Pierwsze ośrodki myśłi dża’faryckiej; rozwój szkolnictwa szyickiego, ewolucja koncepcji wilayat alfaqīh.
Główne sanktuaria szyitów dwunastoimamowych oraz związane z nimi praktyki religijne.
Zaydyci – historia, doktryna, współczesność.
Isma’ilici – historia, podziały doktrynalne i polityczne, współczesność.
Zaangażowanie polityczne szyitów w XIX i XX w..
Literatura podstawowa:
Phillip Hitti, Dzieje Arabów
Dziekan, M., Irak – religia i polityka. Warszawa 2005.
Thierry Coville, Najnowsza historia Iranu. Republika islamska, Warszawa 2009.
Małgorzata Stolarczyk, Iran. Państwo i religia, Warszawa 2015.
The Encyclopaedia of Islam. Brill.
Farhad Daftary, Ismailici. Zarys historii, Wydawnictwo „Dialog” 2009.
http://www.jepeterson.net/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/apbn-006_yemen_alhuthi_conflict.pdf.
http://laur.lau.edu.lb:7080/xmlui/bitstream/handle/10725/385/Hani_Anouti_Thesis.pdf?sequence=1
Literatura uzupełniająca:
http://www.shia.org.
http://www.al-islam.org.
http://ismailignosis.com
http://www.academia.edu/Documents/in/Shia_Zaydis_in_Yemen_Zaydi_leadership

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

brak

