Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadzącej
moduł
Nazwa modułu kształcenia
Kod modułu
Język kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu
kształcenia

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu
Spoken and Written Arabic in Egypt and Its Social Dissemination
in Egyptian Society
English
By the end of this course, students are expected to be able
to:
1. Analyze written and spoken discourse on the basis of
sociolinguistic variables that are of special importance in
the Egyptian society [K_W02+++, K_W03+++]].
2. Carry empirical research using sociolinguistic tools,
relating one or more social variable to linguistic
production [K_U04++].
3. Understand the effect of social variables on the
production of language [K_U06 ++].

Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów

optional

Semestr

Summer semester

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
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

Prof. Zeinab Taha PhD, dr hab. Przemysław Turek

Stosowane metody
dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria
oceny efektów kształcenia
uzyskanych przez studentów
Forma i warunki zaliczenia
modułu, w tym zasady
dopuszczenia do egzaminu,

any

Not applicable

lecture
Functional knowledge of English.
30

4
Participation in classes – 30 hrs.
Preparation for midterm exam – 30 hrs.
Project work/paper – 30 hrs.
Total: 90 hrs. (6 ECTS)
Explanatory methods: informative lecture, multimedia
presentation, description, explanation
Problem methods: case study, group discussion
20%
Participation in class discussions and presentations
30%
Mid-course exam
50%
Final project
Attendance: compulsory (medical or any other legitimate reasons
of absence are honored).
Mid-course exam.

zaliczenia, a także forma i
warunki zaliczenia
poszczególnych zajęć
wchodzących w zakres danego
modułu

Final project preparation.

Treści modułu kształcenia

Wykaz literatury podstawowej
i uzupełniającej, obowiązującej
do zaliczenia danego modułu

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

Pojęcie mniejszości religijnych i etnicznych na Bliskim
Wschodzie
Samarytanie
Karaimi (Karaici) na Bliskim Wschodzie i w dawnej
Rzeczypospolitej
Beta Israel (Falasze) w Etiopii i w Izraelu
Mandejczycy – ostatni gnostycy
Syryjczycy
Koptowie
Ormianie (jako mniejszość i jako naród)
Zaratusztrianie
Kurdowie (jedność czy różnorodność?)
Jazydzi
Druzowie
Bahaici
Alawici
Czerkiesi
Turkmeni
Historia, kultura, religia i język głównych mniejszości religijnych
na Bliskim Wschodzie
Literatura uzupełniająca:
A. S. Atiya, Historia Kościołów wschodnich, Warszawa 1978.
M. Boyce, Zaratusztrianie. Wiara i życie, Łódź 1988.
J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie, Warszawa 2007.
L. Dzięgiel, Węzeł kurdyjski. Kultura – Dzieje – Walka o
przetrwanie, Kraków 1992.
S. Gąsiorowski, Karaimi w Koronie i na Litwie w XV-XVIII
wieku, Kraków – Budapeszt 2008.
Niemuzułmańskie mniejszości Iraku. Historia – kultura –
problemy przetrwania. Redakcja: Michael Abdalla, Poznań 2005.
G. Pełczyński, Karaimi polscy, Poznań 2004.
K. Rudolph, Gnoza. Istota i historia późnoantycznej formacji
religijnej, Kraków 1995.
P. Turek, Emigracja mniejszości religijnych z krajów arabskich –
proces nieodwracalny? [w:] Świat arabski w procesie przemian.
Zmiany społeczne i reformy polityczne. Pod redakcja Andrzeja
Kapiszewskiego. Materiały z konferencji naukowej Kraków 27-28
kwietnia 2007, Kraków 2008.
P. Turek, Mandejczycy – wczoraj i dziś [w:] Niemuzułmańskie
mniejszości Iraku, op. cit, 53-62.
Nie dotyczy

