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dydaktycznych
(kontaktowych)
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własnej studenta
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zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca

kod
02-MD-S1-14-WM-fs-1
dr Przemysław Piwowarczyk
I rok
zajęcia podzielone zostały na trzy bloki:
1. podstawy metodologiczne studiów śródziemnomorskich
2. przyrodnicza charakterystyka obszaru śródziemnomorskiego
3. kulturowa charakterystyka obszaru śródziemnomorskiego
jak w opisie modułu
30

60
studium map, studium ikonografii, lektura opracowań, przygotowanie referatu
1 godzina dydaktyczna raz (45 min.) raz w tygodniu, czas i miejsce według
harmonogramu
Braudel F., i in., Morze Śródziemne. Przestrzeń i historia. Ludzie i dziedzictwo,
Warszawa 1994
Abulafia D., Mediterranean History as Global History, History and Theory 50 (2011),
s. 220-228;
Braudel F., Morze Śródziemne i świat śródziemnomorski w epoce Filipa II, t. 1,
Gdańsk 1976, s. 29-303 (rola środowiska);
Historia świata śródziemnomorskiego, red. J. Carpenter, F. Lebrun, Wrocław 2003, s.
78-95;
Hofman A., Preface, International Journal of Euro-Mediterranean Studies 1.1 (2008);
Januszewski W., Dookoła Morza Śródziemnego. Podróże szlakiem kultur. Z 948
ilustracjami, z mapami i nutami, Wilno [1914];
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Łomniewski K., Ogólna charakterystyka i przegląd badań, [w:] Morze Śródziemne,
Warszawa 1974, s. 5-38;
Ohana D., Mediterraneans or Crusaders? Osrael Geopolitical Images between East
and West, International Journal of Euro-Mediterranean Studies 1.1 (2008);
Pavan E., Communicating in the Mediterranean Area: A Matter of Intercultural
Awareness, International Journal of Euro-Mediterranean Studies 2.2 (2009).
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe

-

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa
kod
02-MD-S1-14-WM-w-1
Kolokwia śródsemestralne
kod(-y) zajęć
02-MD-S1-14-WM-fs-1
osoba(-y)
dr Przemysław Piwowarczyk
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
I rok
wymagania
znajomość treści poruszanych na ćwiczeniach; umiejętność analizy i interpretacji
merytoryczne
danych kartograficznych, ikonograficznych i statystycznych
kryteria oceny
Przewiduje się trzy kolokwia, następujące każdorazowo po realizacji partii
materiału
przebieg procesu
kolokwia śródsemestralne, zgodnie z harmonogramem roku akademickiego
weryfikacji
informacje
dodatkowe

