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Kod modułu
Język kształcenia

język polski

Efekty kształcenia dla modułu
kształcenia

EK1: Ma wiedzę o historii politycznej Iraku na tle historii Bliskiego
Wschodu [K_W09+++][K_W07++]
EK2: Posiada podstawowe umiejętności wyszukiwania i krytycznej
oceny faktów historycznych dotyczących Iraku [K_U01+++]
EK3: Rozumie podstawowe zjawiska polityczne specyficzne dla
Iraku, posiada umiejętność analizowania ich i prezentowania
[K_W07++] [K_U03+++][K_U05++]
EK4: Potrafi charakteryzować wpływ ideologii i kultury politycznej
na historię Iraku [K_U06+++]

Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów

fakultatywny

Semestr

letni

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. P. Siwiec, prof. UJ

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.

dowolny

nie dotyczy

konwersatorium

3 ECTS
Udział w zajęciach, 30 godz.
Przygotowanie do zajęć: studiowanie podręczników, 30 godz.
Przygotowanie do egzaminu, 30 godz.
Razem 90 godz. (3 ECTS)

Stosowane metody dydaktyczne

Metody podające: wyjaśnienie, opis, prezentacja multimedialna,
Metody problemowe − metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna,
wykład konwersatoryjny

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

Wykaz literatury podstawowej i
uzupełniającej, obowiązującej do
zaliczenia danego modułu

EK1, EK2, EK3, EK4 – egzamin końcowy w formie testu z
pytaniami otwartymi i zamkniętymi.
Warunkiem zaliczenia kursu jest udział w zajęciach oraz uzyskanie
pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.

1. Irak pod panowaniem tureckim na przełomie XIX i XX w.
2. Mandat brytyjski i okres monarchii.
3. Od rewolucji 14 lipca 1958 do rewolucji 17 lipca 1968.
4. Irak pod rządami partii Baas:
- okres prezydentury Ahmada Hasana al-Bakra,
- rządy Saddama Husajna (czasy wojny iracko-irańskiej, agresja na
Kuwejt i jej następstwa).
5. Instytucje państwa irackiego na tle porównawczym.
6. Społeczeństwo irackie w państwie autorytarnym.
7. Interwencja amerykańska w 2003 r. i okupacja Iraku.
8. Okres po zakończeniu rządów CPA i przekazaniu władzy
Irakijczykom.
9. Okres rządów Nuriego al-Malikiego.
10. Irak a tzw. „wiosna arabska”.
11. W cieniu tzw. Państwa Islamskiego.
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Wymiar, zasady i forma odbywania
praktyk, w przypadku gdy program
kształcenia przewiduje praktyki

Brak

