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Polski

Cele kształcenia

Zapoznanie studenta ze złożonością wieloaspektowego
charakteru podróży dalekomorskich i kontaktów
międzykulturowych w danych społecznościach i
charakterystyką zmian w obrębie morskiego Jedwabnego
Szlaku

Efekty kształcenia dla modułu
kształcenia

EK 1: W wyniku przeprowadzonych zajęć student
uzyskuje podstawową wiedzę o akwenach oceanicznych i
niebezpieczeństwach żeglugi pełnomorskiej oraz potrafi
prześledzić najważniejsze zmiany konstrukcyjne w
jednostkach pływających i metodach nawigacji
stosowanych przez żeglarzy Europy i Azji. [K_W02+++]
[K_W03+++] [K_W04+++]
EK 2: Ma świadomość złożonego i wieloaspektowego
charakteru podróży dalekomorskich i kontaktów
międzykulturowych w danych społecznościach, potrafi
analizować wpływ czynników, które miały charakter
formatywny dla ukształtowania się konkretnych tradycji
morskich w poszczególnych krajach. [K_W08+++]
[K_W09+++] [K_W11+++]
EK 3: Ma umiejętność analizowania zjawisk
kulturowych i społecznych specyficznych dla kultur
morskich poszczególnych krajów. Ma kompetencje
umożliwiające rozpoznanie wpływów europejskich na
żeglugę innych kręgów kulturowych. Jest w stanie
wizualnie rozróżniać podstawowe jednostki z Europy i
Azji. [K_U02+++] [K_U03+++]
EK 4: Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do
samodzielnej analizy wybranych zjawisk kulturowych
związanych z tradycjami morskimi różnych krajów.
[K_U02+++] [K_U04+++] [K_U06+++]

Metody sprawdzania i kryteria
oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów

Egzamin pisemny

Morski Jedwabny Szlak

Fakultatywny
Dowolny

Semestr

Letni

Forma studiów

Stacjonarne

Dr Joanna Katarzyna Puchalska
Imię i nazwisko koordynatora
modułu i/lub osoby/osób
prowadzących moduł
Imię i nazwisko osoby/osób
egzaminującej/egzaminujących
bądź udzielającej zaliczenia,
w przypadku gdy nie jest to osoba
prowadząca dany moduł
Sposób realizacji
Wykład konwersatoryjny
Wymagania wstępne i dodatkowe

Brak

30 h
Rodzaj i liczba godzin zajęć
dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału
nauczyciela akademickiego
i studentów, gdy w danym
module przewidziane są takie
zajęcia
Liczba punktów ECTS przypisana 3 ECTS
modułowi
Bilans punktów ECTS
1 ECTS (30 h) – obecność na zajęciach
2 ECTS (60 h) – przygotowanie do egzaminu
Razem: 3 ECTS (90 h)
Stosowane metody dydaktyczne

Metody podające – wykład informacyjny
Metody problemowe – wykład konwersatoryjny
Metody eksponujące – film
Metody podające – prezentacja multimedialna

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
(z podziałem na formy realizacji
zajęć)

Obecność na zajęciach, dopuszczalne 2 nieobecności
Egzamin końcowy w formie testu z pytaniami otwartymi
i zamkniętymi; pozytywna ocena za 60 % poprawnych
odpowiedzi

Podczas kursu przedstawiony zostanie zarys rozwoju
żeglugi pełnomorskiej od czasów antycznych do
współczesności, gdy wraz z rozwojem możliwości
żeglugowych jednostek pływających i poszerzaniem
wiedzy żeglarskiej rosły dystanse pokonywane przez
ludzi morza, a obok handlu kwitło piractwo. Celem zajęć
jest poszerzenie wiedzy studentów z zakresu szeroko

Wykaz literatury podstawowej
i uzupełniającej obowiązującej do
zaliczenia danego modułu

rozumianej sztuki żeglarskiej i zwrócenie uwagi na
związek podróży morskich z rozwojem gospodarczym,
prestiżem i władzą. Szczególna uwaga poświęcona
zostanie krajom Europy i Azji.
Zagadnienia:
1. Niebezpieczeństwa żeglugi pełnomorskiej
2. Rozwój jednostek pływających
3. Żeglarze czasów antycznych
4. Chińskie wynalazki
5. Europejczycy odkrywają świat
6. Żądza towarów rzadkich
7. Korsarze i piraci
8. Żeglarze Pacyfiku
9. Świat portów i świat kubryku
10. Morskie szlaki
11. Morskie imperia
12. Oceaniczne autostrady
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Łoposzko, T., Tajemnice starożytnej żeglugi, Gdańsk
1977
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