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EK1: Ma świadomość kompleksowej natury dziedzictwa kulturowego Azji Południowej,
we wszystkich jego wytworach. [MK-10; K_W08+++]

Motywy indyjskie w kulturze koreańskiej

EK2: Rozpoznaje wytwory kultury azjatyckiej i interpretuje je szczególnie w oparciu o
kluczowe systemy normatywne konkretnych kultur. [MK-10; K_U06+++] [MK-10;
K_W07++] [MK-10; K_K03++]
EK3: Zna epoki rozwoju historycznego, istotne zdarzenia i zabytki oraz charakterystykę
fizyczno-geograficzną regionów. [MK-10; K_U06+++] [MK-10; K_W06++] [MK-10;
K_W07++]
EK4: Posiada podstawowe umiejętności wyszukiwania, krytycznej oceny, analizowania i
wykorzystania informacji płynącej z różnych źródeł. [MK-10; K_U01++] [MK-10;
K_U04+++] [MK-10; K_U06+++]
EK5: Potrafi komunikatywnie przekazać swoją wiedzę słuchaczom, wykazuje
samodzielność myślenia, potrafi zachęcić do pogłębiania wiedzy dotyczącej
prezentowanego zagadnienia. [MK-10; K_U04+++] [MK-10; K_U08+++] [MK-10;
K_K05++]

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. Renata Czekalska

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

Podstawowa znajomość cywilizacji indyjskiej

Dowolny

dr hab. Renata Czekalska

Wykład konwersacyjny

30

3
30 godz. udział w zajęciach
25 godz. przygotowanie do zajęć
20 godz. przygotowanie do egzaminu
Razem: 75 godz. (3 ECTS)

Stosowane metody
dydaktyczne

Głównie przekaz multimedialny poprzez wykłady połączone z dyskusją, oparte na licznych
prezentacjach tematycznych;
Metody dydaktyczne – eksponujące: prezentowanie obiektów sztuki, pokazy filmów
tematycznych, podające: anegdoty, opowieści legendarne, prelekcja, prezentacja
multimedialna, wykład informacyjny; ; praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, metoda

projektów; problemowe: wykład problemowy; programowe: z użyciem fragmentów
tekstów źródłowych.

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

EK1, EK2, EK3, EK4, EK5 – udział w dyskusjach; praca na tekstach źródłowych;
przygotowanie prezentacji; czynne uczestnictwo w zajęciach.

Uczestnictwo w wykładach, aktywny udział w dyskusjach, przygotowanie prezentacji
lub/i pracy pisemnej.
Ocena końcowa wyliczana na podstawie średniej.

Celem kursu będzie ukazanie obecności wpływów indyjskich w kulturze koreańskiej na
dwóch zasadniczych poziomach: 1/ legend i podań historycznych; 2/ sztuk plastycznych
Zakres tematyczny kursu:
- uwarunkowania i cechy specyficzne kultury indyjskiej
- uwarunkowania i cechy specyficzne kultury koreańskiej
- indyjsko-koreańskie kontakty kulturowe
- legenda o księżniczce z Ajodhji i jej znaczenie w kulturze koreańskiej
- legenda o księżniczce z Ajodhji w ujęciu indyjskim
- znaki i symbole o rodowodzie indyjskim obecne w kulturze koreańskiej
- wpływy indyjskie w architekturze, rzeźbie i malarstwie koreańskim
- świadomość obecności motywów indyjskich w społeczeństwie koreańskim
- motywy indyjskie w koreańskiej sztuce współczesnej i kulturze popularnej
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Wymiar, zasady i forma
odbywania praktyk, w
przypadku gdy program
kształcenia przewiduje
praktyki

Nie dotyczy

