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Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

EK1: Ma podstawową wiedzę o antropologii miasta szczególnie w
kontekście historii Izraela/ Palestyny [K_W09+++], [K_U03+++]
EK2: Ma wiedzę o dziejach Jerozolimy jako miejscu i idei istotnej dla
żydów, chrześcijan i muzułmanów; Żydów i Arabów [K_W03+++]
EK3: Ma wiedzę o podstawowych procesach historycznych, społecznych .
politycznych i kulturowych, które wpłynęły na kształt miasta i jego
wyobrażeniach. [K_W09+++]
EK4: Posiada umiejętność umieszczenia „zjawiska Jerozolimy” w szerszym
kontekście międzynarodowym. [K_U02+++]
EK5: Potrafi wskazać uniwersalne znacznie Jerozolimy. [K_U01++]

Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów

Fakultatywny

Semestr
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

Piotr Weiser

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

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 ustny lub erudycyjny esej

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.
Wstęp:
1. Topografia miasta w ujęciu historycznym. Archeologia miejsca
2. Mieszkańcy przez wieki. Zarys
3. Religijne znaczenia miasta
Historia. Starożytność:
4. Jerozolima Pierwszej Świątyni
5. Jerozolima Drugiej Świątyni
6. Jerozolima Nowego Testamentu
7. Jerozolima w apokryfach

Historia. Średniowiecze.
325-1516 (minus 1099- 1291)
8. Europa krzyżowców
Historia: ku współczesności
9. Okres turecki.
Współczesność: Jerozolima syjonistów:
11. Jerozolima vesrus Tel Awiz
12. Symbol i rzeczysistość
13.Jerozolima po 1948. Przekształcenia czy przepoczwarzenia
Codzienność: Jerozolima Palestyńczyków
14. Między zachodnią a wschodnią stroną
Przeszłość. Jerozolima chrześcijan
15. Święte miejsca, świeckie spory
Wykaz literatury podstawowej i
uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia
danego modułu
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk,
w przypadku gdy program kształcenia
przewiduje praktyki

Literatura obowiązkowa: S.S. Montefiore, Jerozolima. Biografia
Literatura dodatkowa:
Wypisy z rozmaitych tekstów będą podawane na bieżąco
Brak

