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Karta przedmiotu 
 

Nazwa i kod przedmiotu 
 

Podstawowe wiadomości o islamie 
Kierunek studiów 
 

-------------------- 
Data rozpoczęcia studiów 
 

luty 2023 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu 
 

2022/2023 
 

Poziom kształcenia 
 

II stopnia Grupa zajęć 
 

z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk 
społecznych 

Forma studiów 
 

stacjonarne Sposób realizacji 
 

online 

Rok studiów 
 

------------------ Język wykładowy 
 

polski 
 
 

Semestr studiów 
 

------------------ Liczba punktów ECTS 
 

2.0 

Profil kształcenia 
 

ogólnoakademicki/praktyczny Forma zaliczenia 
 

zaliczenie 

Jednostka prowadząca 
 

 
Imię i nazwisko wykładowcy 
(wykładowców) 
 

Odpowiedzialny za przedmiot 
 Dr hab. Wojciech Grabowski 
Prowadzący zajęcia z przedmiotu 
 

Dr hab. Wojciech Grabowski 
 

Formy zajęć  
 i metody nauczania 
 

Forma zajęć 
 

Wykład 
 

Ćwiczenia 
 

Laboratoriu
m 

Projekt 
 

Seminarium 
 

RAZEM 
 

Liczba godzin zajęć 
 

30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30 
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0 
 

Aktywność studenta  
 i liczba godzin pracy 
 

Aktywność studenta 
 

Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów 
 

Udział w 
konsultacjach 
 

Praca własna 
studenta 
 

RAZEM 
 

Liczba godzin pracy 
studenta 
 

30 0 20 50 

Cel przedmiotu 
 

 
 

Efekty uczenia się  
przedmiotu 
 

Efekt kierunkowy 
 

Efekt z przedmiotu 
 

Sposób weryfikacji i oceny efektu 
 

[K7_U71] potrafi zastosować 
wiedzę z zakresu nauk 
humanistycznych lub 
społecznych lub ekonomicznych 
lub prawnych do rozwiązywania 
problemów 

wykazuje umiejętność 
posługiwania się pojęciami 
charakterystycznymi dla 
poznawanej kultury 
 

ocena umiejętności na podstawie 
odpowiedzi udzielanych podczas 
zaliczenia ustnego 

[K7_K71] potrafi wyjaśnić 
potrzebę korzystania z wiedzy z 
zakresu nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych w 
funkcjonowaniu w środowisku 
społecznym 

potrafi zaprezentować główne 
założenia i dokonać krytycznej 
analizy źródeł na temat  
podstawowych założeń islamu, 
jego historii oraz dorobku 
cywilizacyjnego 
 

ocena kompetencji na podstawie 
wypowiedzi podczas wykładu i 
udziału w dyskusji, odpowiedzi 
udzielanych podczas zaliczenia 
ustnego 

[K7_W71] ma wiedzę ogólną w 
zakresie nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych 
obejmującą ich podstawy i 
zastosowania 

ma rozszerzoną wiedzę o 
strukturach politycznych, 
kulturowych oraz  
ekonomicznych w świecie islamu 
i ich genezie i zmianach 

 
ocena wiedzy na podstawie 
wypowiedzi podczas wykładu i 
udziału w dyskusji, odpowiedzi 
udzielanych podczas zaliczenia 
ustnego 

 

Treści przedmiotu 
 

Wykłady z „Podstawowych wiadomości o islamie” poświęcone są wprowadzeniu do problematyki religii 
muzułmańskiej we współczesnym świecie. Student pozna podstawowe założenia islamu i jego historię oraz 
dorobek cywilizacyjny. Poruszone także zostaną kwestie odmienności kulturowej, stereotypów w 
postrzeganiu religii i jej wyznawców, problemy z nimi związane, takie jak terroryzm, prawa kobiet, dżihad, 
zacofanie i rozwój czy „arabska wiosna”. Przedmiot ma charakter interdyscyplinarny obejmujący 
zagadnienia z zakresu politologii, socjologii, religioznawstwa, filozofii i stosunków międzynarodowych 
 

Wymagania wstępne  
i dodatkowe 
 

 
Brak 

Sposoby i kryteria  
oceniania osiąganych  
efektów uczenia się 

 

Sposób oceniania (składowe) 
 

Próg zaliczeniowy 
 

Składowa oceny końcowej 
 

Zaliczenie ustne Odpowiedź pełna na 1 z 3 pytań Odp. na 1 pyt. – 3 
Odp. na 2 pyt. – 4 
Odp. na 3 pyt. - 5 

 

Zalecana lista lektur 
 

Podstawowa lista lektur 
  J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie, Warszawa 2011 (t.1 i t.2) 

 

Uzupełniająca lista lektur 
 

J. Zdanowski. Historia Bliskiego Wschodu, Wrocław 2010 
R. Ożarowski. Hezbollah w Stosunkach międzynarodowych na Bliskim 
Wschodzie, Gdańsk 2011 
K. Górak-Sosnowska, Muzułmańska kultura konsumpcyjna, Warszawa 
2011  
G.Górak-Sosnowska, J.Jurewicz (red.), Kulturowe uwarunkowania 
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rozwoju w Azji i Afryce, Łódź 2010 
A.Mrozek-Dumanowska, Islam i jego odnowa, Warszawa 2010 
H.Ali Jamsheer, Historia powstania islamu jako doktryny społeczno-
politycznej, Warszawa 2009  
A. Zasuń, Polityczny Islam. Między religią polityczną a instrumentalizacją 
religii w polityce, Częstochowa 2018 
A. Solarz, M. Woźniak-Bobińska, Wprowadzenie do polityki zagranicznej 
muzułmańskich państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, Warszawa  
2018 
M. Sadowski. Islam. Religia i prawo, Warszawa 2018 
M. Bobako, Islamofobia jako technologia władzy, Kraków 2017 
M. Dziekan, Dzieje kultury arabskiej, Warszawa 2018 
 

Adresy eZasobów 
  

Przykładowe zagadnienia/  
przykładowe pytania/  
realizowane zadania 
 

1-4. Wprowadzenie do islamu 

Specyfika i uwarunkowania czasów dżahilijji 

Kontekst narodzin islamu 

Rozprzestrzenianie się islamu – kalifat Umajjadów i Abbasydów 

Główne dogmaty i filary wiary 

Koran i sunna jako źródła muzułmańskiej jurysprudencji 

Podziały polityczne i religijne wewnątrz islamu – „jedna Księga wiele wspólnot” 

5. Szyizm 

„Fitna czyli wojna w sercu islamu” 

Specyfika wiary szyickiej (mahdyzm, imamici, takijja, szahadat, ajatollah) 

Rewolucja irańska 

Libański Hezbollah 

6-8. Kobieta w islamie 

Kobieta w okresie dżahilijji 

Kobieta uprzedmiotowiona 

Kobieta ubóstwiana 

Kobieta wobec islamu 

Egalitaryzm i prawa natury 

Doskonała kobieta islamu 

Kobieta wobec kultury islamu 

Kobieta w ukryciu 

Pozycja kobiety w rodzinie 

Równouprawnienie w świecie islamu 

Kobieta w edukacji 

Kobieta na rynku pracy 

Prawa polityczne kobiet 

9. Islam w Polsce 

Obecność muzułmanów w Europie 

Polscy Tatarzy 

Imigranci z krajów muzułmańskich 

Polscy konwertyci 

Organizacje muzułmańskie w Polsce 

10. Islam a terroryzm 

Etymologia słowa dżihad 

Źródła amerykańskiego antyamerykanizmu 

„Islamskie” organizacje terrorystyczne 

Terroryzm „nieislamski” 

11. Procesy integracyjne w świecie arabskim 

Pojęcie i geneza regionalizmu w świecie arabskim 

Porozumienia regionalne i inicjatywy zjednoczeniowe 

Przyczyny nieudanej integracji 

12. Kryzys w Zatoce Perskiej oraz polityka suwerenności Kataru wobec silniejszych sąsiadów 

Geneza kryzysu 
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Wojna informacyjna, czyli o roli fake newsów w kryzysie 

Zarządzanie kryzysowe oraz teoria sieciowości odpowiedzią Kataru na sankcje państw „Kwartetu” 

Skutki kryzysu 

13. „Arabska Wiosna” czyli rewolucja w świecie islamu 

Przyczyny, przebieg i konsekwencje rewolucji 

Stadia przypadków – różnice i podobieństwa, sukcesy i porażki, zwycięzcy i pokonani 

Rola mediów społecznościowych 

Wpływ państw zachodnich na przemiany w świecie arabskim 

14. Stereotypy i uprzedzenia o islamie, czyli między rzeczywistością a mitem 
 

Praktyki zawodowe  
w ramach przedmiotu 
 

Nie dotyczy 
 

 


