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
Dynastie muzułmańskie Azji Południowej
język polski
EK1: Posiada ogólną wiedzę dotyczącą tradycji kulturowej społeczeństwa indomuzułmańskiego Azji Południowej. [K_W08+++] [K_W09+++]
EK2: Umie wymienić i scharakteryzować najważniejsze elementy dziedzictwa
kulturowego muzułmanów subkontynentu indyjskiego i ich rolę w kształtowaniu
wieloaspektowej kultury krajów Azji Południowej. [K_W08+++] [K_U06+++]
EK3: Zna najważniejsze wydarzenia z historii obecności dynastii muzułmańskich
w Azji Płd. [K_W02++] [K_U02+]
EK4: Rozumie skutki tych wydarzeń dla dalszych losów subkontynentu.
[K_U11+++] [K_W08+++] [K_W09++] [K_U01++] [K_U02++] [K_U07+]
[K_K03+++]
EK5: Rozumie aktualną sytuację międzynarodową w regionie Azji Południowej
w kontekście uwarunkowań historycznych. [K_W09+] [K_K03+++]
[K_U11+++]
EK6: Definiuje zjawiska kulturowe w Azji Południowej w kontekście
historycznym. [KW_11+++] [K_K_06+] [K_K03+++] [K_U08+++]

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

fakultatywny
dowolny
I
dr hab. A. Kuczkiewicz -Fraś
nie dotyczy

konwersatorium
brak
30 godz.

3ECTS
Udział w zajęciach, 30 godz.
Przygotowanie do zajęć: studiowanie podręczników i dokumentów, 20 godz.
Przygotowanie prezentacji, 20 godz.
Przygotowanie do egzaminu, 20 godz.

Stosowane metody dydaktyczne

Razem 90 godz. (3 ECTS)
metody podające: wykład informacyjny, opowiadanie, objaśnienie lub
wyjaśnienie.
metody problemowe: wykład problemowy,
metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna (związana z wykładem);
metody eksponujące: film
metody programowane: z użyciem komputera
metody praktyczne: pokaz,
metoda przewodniego tekstu.

Metody sprawdzania i kryteria oceny
efektów kształcenia uzyskanych przez

EK1, EK2, EK3 – egzamin końcowy w formie testu z pytaniami otwartymi i
zamkniętymi

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

EK4, EK5, EK6 – warsztaty, praca indywidualna, praca w grupie, prezentacje
studentów
aktywny udział w ćwiczeniach (ocenianie ciągłe);
przynajmniej 80% obecność na zajęciach;
egzamin pisemny (test), zaliczony na co najmniej 60% pkt
Zakres tematyczny wykładu obejmuje obecność muzułmanów na subkontynencie
indyjskim od VII w. do wieku XVIII dzisiejszego, w tym:
a/ powstanie, rozwój i upadek księstw islamskich w Azji Południowej;
b/ główne dynastie muzułmańskie:
Dynastia niewolnicza (Sułtanat delhijski) (1206–1290)
Chaldźiowie (1290–1320)
Tuglakowie (1321–1413)
Dynastie afgańskie:
Lodich i Sajjidów (1451–1526)
Śerwanich (Malerkotla, 1446–1947)
Dynastia Sur (1540–1556)
Imperium Mogołów (1526–1857)
Księstwo Arakkal (XVI–XVIIIw.)
Królestwo Bahmanidów (1347-1527)
Sułtanaty dekańskie:
Dynastia Nizam Szahów (Ahmadnagar, 1490-1636)
Dynastia Imad Szahów (Berar, 1490-1574)
Dynastia Barid Szahów (Bidar, 1492-1619)
Dynastia Kutb Szahów (Golkonda, 1518-1687)
Dynastia Adil Szahów (Bidźapur, 1490-1686)
Nawabowie Arkotu (1690–1801)
Nawabowie Awadhu (1722-1858)
Nizamowie Hajdarabadu (1720–1948)
Sułtanat Maisuru (1749–1799)
c/ działalność najważniejszych władców;
d/ podsumowanie znaczenia obecności dynastii muzułmańskich w Azji
Południowej.

Wykaz literatury podstawowej i
uzupełniającej, obowiązującej do
zaliczenia danego modułu

Literatura podstawowa:
1. Hansen W. Pawi tron, Warszawa 1980.
2. Kieniewicz J. Historia Indii, Warszawa 1985.
3. Robinson F., Islam and Muslim History in South Asia, Delhi 2003.
4. Taylor D. (red.), Islam in South Asia, London 2010.
Literatura uzupełniająca:
1. Ahmad A., Studies in Islamic Culture in the Indian Environment, Delhi 2002.
2. Hasan M., Islam in the Subcontinent. Muslims in the plural society, New
Delhi 2002.
3. Upadhyay R., Indian Muslims in a Whirlpool, New Delhi 2008.

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

Brak

