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dr Jarosław Niesiołowski
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Liczba punktów ECTS
4
15 h wykładu - 0,5 ECTS
30 h konsultacji - 1 ECTS
75 h praca własna studenta - 2,5 ECTS

Wykład
Sposób realizacji zajęć
zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin
Wykład: 15 godz.
Cykl dydaktyczny
2018/2019 letni
Status przedmiotu
fakultatywny (do wyboru)
Metody dydaktyczne
- Analiza tekstów z dyskusją
- Dyskusja
- Praca w grupach
- Wykład konwersatoryjny
- Wykład z prezentacją multimedialną

Język wykładowy
polski
Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia
wykonanie pracy zaliczeniowej - wykonanie określonej pracy praktycznej
Podstawowe kryteria oceny
niedostateczny - 50 % i mniej
dostateczny - 51 % - 60 %
dostateczny plus- 61% - 70 %
dobry - 71% - 80 %
dobry plus - 81 % - 90 %
bardzo dobry - 91 % i więcej

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia
Wszystkie zakładane efekty kształcenia weryfikowane w trakcie zajęć oraz podczas zaliczenia przedmiotu.

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne
brak

B. Wymagania wstępne
brak

Cele kształcenia
Poznanie podstawowych zagadnień prawa islamu oraz islamu jako religii.

Treści programowe
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Treści programowe:
I Geneza islamu
1. prorok Mahomet i jego życie
2. podział na Sunitów i Szyitów po śmierci Mahometa
3. ekspansja islamu po śmierci Mahometa
II. Islam jako religia
1 Podstawowe kanony islamu
a) wyznanie wiary
b) obowiązek modlitwy
c) obowiązek pielgrzymki do Mekki
d) Ramadan - post muzułmański
e) obowiązek jałmużny - zakat
f) dżihad (mały i duży)
2. islam jako religia monoteistyczna i uniwersalna
3. mity związane z islamem
III Prawo muzułmańskie (szariat)
1. źródła szariatu (Koran, sunna, zgodna opinia uczonych - idżma, analogia - kijas)
2. etapy rozwoju prawa muzułmańskiego
3. publiczne prawo muzułmańskie a prywatne prawo muzułmańskie
4. szariat we współczesnych państwach muzułmańskich

Wykaz literatury

A.1. wykorzystywana podczas zajęć
1.A. Mez, Renesans islamu, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1979, przełożył Janusz Danecki
2.Praca zbiorowa pod red. L. R. Sjukijajnen, Prawo Muzułmańskie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990, przełożył Kazimierz
Piasecki
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
1.A. Szyszko-Bohusz, Hinduizm, buddyzm, islam, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1990
2.A. Maalouf, Wyprawy krzyżowe w oczach Arabów, Spółdzielnia Wydawnicza CZYTELNIK, Warszawa 2001, przełożyła Krystyna J. Dąbrowska
3.E. Machu-Mendecka, Archetyp islamu, ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2003
4.E. Machu-Mendecka, Oblicza współczesnego islamu, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej ACADEMICA, Warszawa 2003
B. Literatura uzupełniająca
1.B. Lewis, Muzułmański Bliski Wschód, Wydawnictwo MARABUT, Gdańsk 2003
2.B. Rogerson, Prorok Mahomet, Wydawnictwo KSIĄŻKA I WIEDZA, Warszawa 2004, przełożyli K. Bażyńska - Chojnacka, P. Chojnacki i G.
Gasparska
3.Johannes J. G. Jansen, Podwójna natura fundamentalizmu islamskiego, LIBRON s.c., Kraków 2005, przełożyła Aleksandra Łojek - Magdziarz

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza
student zapoznaje się, oraz opisuje kwestie związane z genezą oraz istotą Islamu,
jak również prawem islamu stanowiącym istotny element o religii.

Umiejętności
student nabywa wiedzę w zakresie islamu jako religii i prawa islamu, co winno
stanowić istotny element wiedzy studenta z zakresu komparatystyki prawniczej.

Kompetencje społeczne (postawy)
student wykazuje otwartość na nową kulturę, której elementem jest religia, oraz
specyficzny system prawny.

Kontakt
http://prawo.ug.gda.pl/pracownik/jaroslawniesiolowski.html
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