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Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

EK1: Ma podstawową wiedzę o koreańskich strukturach
społecznych i instytucjach [K_W02+++]
EK2: Ma wiedzę o procesach zmiany struktur, systemów wartości,
instytucji oraz typów więzi społecznej w Korei [K_W09+++]
EK3: Ma świadomość kompleksowej natury dziedzictwa
kulturowego Korei [K_W08+++]
EK4: Posiada podstawowe umiejętności wyszukiwania,
krytycznej oceny analizowania i wykorzystywania informacji
płynącej z różnych źródeł [K_U01++]
EK5: Rozpoznaje wytwory kultury koreańskiej i interpretuje je
szczególnie w oparciu o kluczowe systemy normatywne
konkretnych kultur [K_U06+++]
EK6: Ma świadomość znaczenia wartości kulturowych w Azji i
godności człowieka na różnych poziomach rzeczywistości
społecznej [ K_K03++]
EK7: Rozumie i rozpoznaje wyzwania rozwojowe swojej roli
ustawicznie doskonaląc wiedzę i umiejętności [K_K01+++]
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. Ewa Rynarzewska

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 ECT

30 godz.

Stosowane metody dydaktyczne

Metody podające: wyjaśnienie, opis, prezentacja multimedialna,
wykład informacyjny

Metody sprawdzania i kryteria oceny
efektów kształcenia uzyskanych przez
studentów

Egzamin końcowy w formie testu z pytaniami otwartymi i
zamkniętymi

nie dotyczy
wykład

3 ECTS
Udział w zajęciach – 30 godzin
Przygotowanie do egzaminu – 60 godzin
Łącznie – 90 godzin

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

Warunkiem zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach oraz
pozytywna ocena z pisemnego egzaminu końcowego. Obecność na
zajęciach jest obowiązkowa; dopuszcza się maksymalnie dwie
nieobecności.
Treścią modułu kształcenia jest omówienie zagadnienia tożsamości
narodowej Koreańczyków oraz procesu jej kształtowania w
tradycyjnej i współczesnej kulturze koreańskiej. Ważną częścią
prezentacji jest opisanie poszczególnych form tożsamości, m.in.
tożsamości społecznej i zbiorowej, które poprzedziły ukształtowanie
się tożsamości narodowej i niemal do końca XIX wieku blokowały
jej rozwój. Omówienie wybranych zjawisk historycznych i
kulturowych służą odpowiedzeniu na pytanie, jakie warunki
przyczyniły się do ukształtowania tożsamości narodowej
Koreańczyków.
Przykłady te obejmują następujące zagadnienia:
- społeczne podziały w dawnej Korei
- odrębność kultury dworskiej i ludowej
- relacje Korei z Chinami
- klasyczne dzieła historiograficzne Korei (Samguk sagi oraz Samguk
yusa)
- opracowanie rodzimego systemu pisma
- proces koreanizacji kultury państwa Chosŏn (1392-1910)
- manifestacji tożsamości narodowej w Imjillok
- modernizacja Korei na początku XX wieku
- japońska okupacja Półwyspu Koreańskiego (1910-1945)
- wybuch wojny koreańskiej
Literatura podstawowa: treść wykładów
Literatura uzupełniająca:
 J. Rurarz, Historia Korei, Wydawnictwo Akademickie DIALOG,


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

brak

Warszawa 2005
Z. Bokszański, Tożsamości zbiorowe, PWN, Warszawa 2005

