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
Muslim Societies in the Western
English
EK1: Has a basic knowledge about the complex of socio-political and cultural
problems of Muslim minority groups living in the Western world [K_W02+]
EK2:Understands the links and contradictions between the political, social and
cultural problems of the Muslim and Western countries[K_U07++], [K_W10++]
EK3: The student is capable to formulate a balanced judgment concerning
Muslim societies and their distinguished values and about both the similarities
and the differences between the Western and Muslim culture [K_U05++]

Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
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

Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny
efektów kształcenia uzyskanych przez
studentów

facultative

dr hab. Dorota Rudnicka - Kassem
none

lecture
Introductory course on Islam or Muslim civilization
30 h

5 ETCS
Class participation, 30 h
Preparation for the final exam: studying notes and selected literature,
100 h
Total 130 h
Lecture (information, description, explanation) and power point presentation
Discussion
EK1 – I part of the final exam with open questions
EK2 – II part of the final exam in the form of an essay
EK3 – selected recommended literature discussed in the class during the lectures
and the discussion period

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

Final written exam

This one-semester-course is designed for students of Middle Eastern and
Islamic studies. It presents an overview of contemporary Muslim societies in
selected Western countries where the Muslims constitute either minority
population. The students are introduced into the scope of issues related to the
cultivating of Islamic religious tradition and a number of different social, cultural
and religious problems resulted from everyday clash of Eastern and Western
values as well as from the recent decade’s Islamic revival movement.
Major themes:
Diversity of Islamic manifestations in the modern world.
Muslim minorities in Europe: Germany, Great Britain, France, Belgium,
Spain, Italy, the Balkan states, Poland)
The characteristic features of the “Scandinavian Islam”
Islam w North America (United States, Canada)
Muslim communities in Australia, New Zeeland and Pacific Ocean islands.
The characteristics of modern Islamic manifestations in the selected Muslim
majority countries (Indonesia, Egypt, Turkey, Iran).

Wykaz literatury podstawowej i
uzupełniającej, obowiązującej do
zaliczenia danego modułu

Muslim societies in the world and the issue of Islamic fundamentalism and
its idea of confrontation with the West.
Requested readings:
Esposito, J. (ed.) Encyclopedia of Modern Islam (the articles on selected
countries and other related topics), Cambridge, 1998.
Lewis, B. Islam and the West. New York, Oxford, 1993.
Ramadan, T. To be a European Muslim, Leicester: Islamic Foundation, 2005.

Additional literature:
Esposito, J./ Vall. J. Islam and Democracy. New York,Oxford, 1996.
Parzymies, A.(ed.), Muzułmanie w Europie, Warszawa, 2005.
Pędziwiatr, K. Od islamu imigrantów do islamu obywateli: muzułmanie w
krajach Europy Zachodniej, Kraków, 2005.
Thoraval, Y. Słownik cywilizacji muzułmańskiej, Katowice, 2002.
Tibi, B. Fundamentalizm religijny, Warszawa, 1997.
Wymiar, zasady i forma odbywania
praktyk, w przypadku gdy program
kształcenia przewiduje praktyki

none

