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Cele kształcenia

Celem kształcenia jest: zapoznanie studentów z historią i współczesnymi
zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania mniejszości ormiańskiej w
poszczególnych krajach Bliskiego Wschodu, zapoznanie studentów z
problematyką dotyczącą funkcjonowania instytucji religijnych (Kościoła) w
państwach Bliskiego Wschodu, kształcenie umiejętności selekcji, analizy i
syntezy informacji, kształcenie umiejętności prezentacji własnych badań i
obserwacji naukowych, uświadomienie studentom potrzeby
systematycznego uzupełnienia wiedzy w kontekście dynamicznie
zmieniającej się sytuacji politycznej na Bliskim Wschodzie.
Uświadomienie znaczenia metod badawczych osadzonych w historii a
wykorzystywanych w badaniach etnograficznych, politologicznych,
socjologicznych nad społeczeństwami diasporycznymi.

Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

EK1: Posiada wiedzę z zakresu historii etnosu ormiańskiego i obecności tej
grupy narodowej na Bliskim Wschodzie. [KW_11+++]
EK2: Posiada podstawową wiedzę o systemach politycznych, społecznych
poszczególnych państw Bliskiego Wschodu. [KW_02+++][KW_03+++]
EK3: Ma świadomość złożoności i kompleksowości dziedzictwa
kulturowego, religijnego Bliskiego Wschodu. [KW_08+++]
EK4: Potrafi diagnozować procesy społeczne i polityczne w szczególności
związane z obecnością mniejszości religijnych na Bliskim Wschodzie.
[KU_04+++] [KU_03+++]
EK5: Potrafi przeprowadzić analizę badawczą sytuacji społeczno-politycznej
Ormian na Bliskim Wschodzie w oparciu o poznany warsztat badawczy,
narzędzia badawcze i przedstawić jej wyniki. [KU_01++][KU_02+++]

Metody sprawdzania i kryteria oceny
efektów kształcenia uzyskanych przez
studentów

EK1, EK 4 – egzamin końcowy w formie testu z pytaniami otwartymi i
zamkniętymi

Typ modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Rok studiów

Fakultatywny

Semestr

II

Forma studiów

Studia stacjonarne

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 Jakub Osiecki

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

30 godz.

Bilans punktów ECTS

Udział w zajęciach, 30 godz.

EK3, EK3 – ocena aktywności podczas zajęć – udział w dyskusjach

2015/2016

Nie dotyczy
Wykład

3 ECTS

Przygotowanie do zajęć: 30 godz.
Przygotowanie do egzaminu: 25 godz.
Razem 85 godz. (3 ECTS)

Stosowane metody dydaktyczne

Konwersatorium: - Metody podające – opis - Metody podające – objaśnienie
lub wyjaśnienie - Metody podające – prezentacja multimedialna - Metody
problemowe - wykład problemowy - Metody problemowe - metody
aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

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

Warunkiem zaliczenia kursu jest egzamin pisemny obejmujący całość treści
merytorycznych modułu, na które składają się treści przekazywane podczas
wykładu oraz wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania.

Wykaz literatury podstawowej i
uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia
danego modułu

Literatura podstawowa:

Dzieje narodu ormiańskiego zamieszkującego tereny Bliskiego Wschodu.
Problematyka funkcjonowania Diaspory ormiańskiej w Konstantynopolu, w
Isfahanie, Teheranie i Bejrucie. Sytuacja społeczna danej grupy narodowej
poczynając od XVII wieku a kończąc na współczesnych problem
politycznych dotyczących tejże grupy narodowej. W sposób szczegółowy
przedstawiona zostanie sytuacja Ormian po 1915 roku, tj. po ludobójstwie
Ormian i w Turcji i pojawieniem się tzw. Diaspory. Omówione zostaną
relacje Ormian z Bliskiego Wschodu z „ojczyzną”, w zarówno w toku
całego XX wieku jak i po 1991 roku (ogłoszenie przez Armenią
niepodległości). Kwestie religijne oraz działalność Apostolskiego Kościoła
Ormiańskiego i Kościoła katolickiego obrządku ormiańskiego wśród
ludności muzułmańskiej.
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