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Kierunek i poziom studiów: Mediteranistyka, studia stacjonarne stopnia pierwszego
Sylabus modułu: Historia starożytnego Bliskiego Wschodu (02-MD-S1-14-HSBW)
Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): --1. Informacje ogólne
koordynator modułu
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forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje dodatkowe
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stacjonarne
średnia ważona z poszczególnych sposobów weryfikacji
efektów kształcenia

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
wykład
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć

metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej studenta
organizacja

kod
02-MD-S1-14-HSBW-fs-1
dr Przemysław Piwowarczyk
I rok
wybrane aspekty historii politycznej, społecznej i kulturowej społeczeństw i państw
starożytnego Bliskiego Wschodu, w tym szczególnie:
1. pojęcie „Bliskiego Wschodu” w nauce i świadomości społecznej
2. źródła do historii starożytnego Bliskiego Wschodu
3. ograniczenia poznawcze badań nad starożytnym Bliskim Wschodem
4. charakterystyka geograficzno-przyrodnicza
5. charakterystyka gospodarcza
6. rewolucja neolityczna
7. cywilizacje Mezopotamii
8. cywilizacje obszaru Syrii i Palestyny
9. księgi biblijne jako źródło historyczne
10. dzieje Izraela
11. cywilizacje Azji Mniejszej
12. cywilizacja egipska
13. powstanie i rozwój imperiów bliskowschodnich
14. społeczności lokalne pod panowaniem greckim i rzymskim
jak w opisie modułu

30

30
studium map, lektura tekstu źródłowego, lektura opracowań
2 godziny dydaktyczne (90 min.) raz w tygodniu, czas i miejsce według
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www zajęć
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harmonogramu
--źródła:
Cykl Baala z Ugarit, przeł. Ł. Toboła, Kraków 2008;
Epos o Gilgameszu, przeł. K. Łyczakowska, P. Puchta, M. Kapełuś, Warszawa 2002;
Eposy sumeryjskie, przeł. K. Szarzyńska, Warszawa 2003;
Mity akadyjskie, wielu tłumaczy, Warszawa 2000 (zwłaszcza legenda o Sargonie z
Agade, s. 157-159);
Rękopisy znad Morza Martwego. Qumran - Wadi Murabba'at - Masada - Nachal
Chewer, przeł. P. Muchowski, Kraków 1996 (wyd. 2. Kraków 2000);
Pismo Święte Starego Testamentu (tzw. komentarze KUL), wiele tomów, Poznań,
1962polecane syntezy:
Grimal, Dzieje starożytnego Egiptu, Warszawa 2004;
Liverani M., Nie tylko Biblia. Historia starożytnego Izraela, Warszawa 2000;
Mieroop M., van de, Historia starożytnego Bliskiego Wschodu, Kraków 2008.
-

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa
kod
02-MD-S1-14-HSBW-w-1
Pisemna weryfikacja wiedzy
kod(-y) zajęć
02-MD-S1-14-HSBW-fs-1
osoba(-y)
dr Przemysław Piwowarczyk
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
I rok
wymagania
znajomość treści poruszanych na wykładach; umiejętność interpretacji tekstów
merytoryczne
źródłowych omawianych na wykładach; umiejętność odczytywania i wskazywania
danych kartograficznych na mapie historycznej; umiejętność odczytywania
i interpretacji ikonografii omawianej na wykładach
kryteria oceny
Egzamin ma charakter pisemny, składa się z pięciu pytań, które student wybiera
losowo; jedno z nich opiera się o ikonografię lub kartografię; kryterium oceny jest
poprawnośc odpowiedzi
przebieg procesu
Zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnej; istnieje możliwość zdania
weryfikacji
egzaminu we wcześniejszym terminie; egzamin zdawany we wcześniejszym
terminie nie zwalnia ze znajomości treści mających dopiero być poruszonymi na
wykładzie.
informacje
dodatkowe

