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Efekty kształcenia dla modułu
kształcenia

EK1: Ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami społecznymi w
Indiach i Afryce Płd. [MK-10; K_W03+++]
EK2: Ma podstawową wiedzę o człowieku, jako podmiocie konstytuującym
struktury społeczne w Indiach i Afryce Płd. [MK-10; K_W04+++] [MK-10;
K_U03+++]
EK3: Ma wiedzę o procesach zmiany struktur, systemów, wartości, instytucji
oraz typów więzi społecznej w Indiach i Afryce Płd. [MK-10; K_W09+++]
[MK-10; K_U06+++] [MK-10; K_K03++]
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

Bierna znajomość języka angielskiego, na poziomie wystarczającym do
korzystania z anglojęzycznych źródeł.

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

30

Dowolny

dr hab. Renata Czekalska

Wykład konwersacyjny

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

Stosowane metody dydaktyczne

Wykłady połączone z dyskusją, oparte na tekstach źródłowych i
prezentacjach tematycznych; Metody dydaktyczne – eksponujące: pokazy
filmów tematycznych, podające: anegdoty, opowieści, 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

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

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

Uczestnictwo w wykładach, aktywny udział w dyskusjach, przygotowanie
prezentacji lub/i pracy pisemnej.
Ocena końcowa wyliczana na podstawie średniej.
Cele kursu:
1/ próba oceny znaczenia pobytu w Afryce Południowej dla kształtowania się
poglądów i postawy M. K. Gandhiego;
2/ próba oceny znaczenia działalności oraz poglądów M. K. Gandhiego dla
procesów niepodległościowych oraz w tworzeniu podwalin dla
demokratycznych przemian społeczno-kulturowych w Republice Południowej
Afryki.
Tematyka kursu:
- rodzina Gandhiego na tle indyjskiego systemu społecznego
- Indusi w Afryce Południowej
- pierwsze lata działalności Gandhiego w Afryce Płd. (do roku 1906)
- idea satjagrahy; początki ruchu znanego pod nazwą satjagraha
- najważniejsze dokonania Gandhiego w kontekście południowoafrykańskich
podziałów społecznych
- ewolucja stosunku Gandhiego do rdzennej ludności Afryki Płd.
- relacje Gandhi-Afryka po roku 1915
- Indusi i Gandhi w biografii Nelsona Mandeli
- stosunek współczesnych mieszkańców Afryki Południowej do osoby
i dzieła Mahatmy Gandhiego

Wykaz literatury podstawowej i
uzupełniającej, obowiązującej do
zaliczenia danego modułu

Gandhi, M. K., An Autobiography or My Experiments with Truth; dokument
elektroniczny, dostępny na www: mkgandhi-sarvodaya.org [wersja polska:
Gandhi M. K., Autobiografia. Dzieje moich poszukiwań prawdy, tłum. Józef
Brodzki, Warszawa: Książka i Wiedza, 1958].
Gandhi, M. K., Satyagraha in South Africa, Ahmedabad: Navajivan
Publishing House 1928 (przedruk 2003).
Mandela, N., Long Walk to Freedom. The Autobiography of Nelson Mandela,
Boston-New York-London: Back Bay Books [dokument elektroniczny, b.d.
wyd.].

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

Nie dotyczy

