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Kierunek kulturoznawstwo

stopień pierwszy
studia stacjonarne

HISTORIA ISLAMU

Forma zajęć: wykład
Wymiar godzinowy* semestr zimowy 30 -

ECTS semestr zimowy 2 -
Język przedmiotu polski
Forma zaliczenia* semestr zimowy E -

CEL PRZEDMIOTU
1. ukazanie cywilizacji islamu na tle jego historycznego rozwoju.

2.

3. zaprezentowanie tła historycznego niezbędnego dla zrozumienia doktryny, nurtów, postaci, rozwoju nauki i literatury.
4. kształtowanie postaw otwartości i dialogu.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
1. podstawowa wiedza dotycząca historii ogólnej.
2. zalecana jest znajomość języka angielskiego z uwagi na na dużą ilość materiału dostępnego na temat islamu w tym języku.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy

1. K_W07, K_W17, K_W25

2. K_W07, K_W17

3. K_W17, K_W23

4. K_W17, K_W23
W kategorii umiejętności

1. student potrafi analizować i porządkować materiał z zakresu historii islamu. K_U01
2. student rozwiązywać problemy wykorzystując literaturę przedmiotu. K_U01, K_U02, K_U04
3. student dostrzega złożoność procesów historycznych oraz umie je interpretować. K_U01, K_U02

4. K_U06 ,K_U11

przedstawienie procesów historyczno-społecznych, które wpłynęły na dzieje muzułmanów oraz omówienie poszczególnych 
okresów historycznych (dynastycznych).

Odniesienie do kierunkowego 
efektu kształcenia

student zna genezę oraz historyczne etapy rozwoju islamu od epoki 
przedmuzułmańskiej (dżahilijja) do epoki współczesnej.
student zna terminologię związaną z historią i kulturą muzułmańską oraz konstytutywne 
źródła do dziejów islamu.
student zna głównych przedstawicieli religii i kultury muzułmańskiej w poszczególnych 
epokach.
student zna nurty w islamie i procesy historyczno-społeczne, które je kształtowały.

student kształtuje postawę otwartości na inną kulturę i religię oraz postawę szacunku 
dla odmiennych idei.



W kategorii kompetencji społecznych

1. K_K01

2. K_K05

3. Student śledzi współczesny rozwój kultury islamu na świecie poprzez media. K_K06
TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

METODY DYDAKTYCZNE*
Wykład tradycyjny z prezentacją multimedialną.

SPOSOBY OCENY STUDENTA*
Wykład:

1. Obecność na wykładzie: 30%
2. Egzamin ustny na koniec semestru: 70%

SPOSOBY OCENY STUDENTA - SZCZEGÓŁY*

Efekty kształcenia Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5

Wiedza

student dostrzega potrzebę ciągłego dokształcania się w tym zakresie w oparciu o 
dostępną literaturę przedmiotu i inne formy.
student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego 
wobec odmienności innych cywilizacji, będąc jednocześnie na nie otwarty.

Podstawowe pojęcia i terminy oraz konstytutywne źródła do dziejów islamu. Arabia przed Islamem. Czasy Proroka Muhammada. Kalifowie 
Sprawiedliwi. Kalifat Umajjadów i Abbasydów. Odpadanie prowincji (Andaluzja, Fatymidzi, Ajjubidzi). Wyprawy Krzyżowe. Mamelucy i Mongołowie 
(Ilchanowie, Timurydzi). Persja Safawidów. Mogołowie w Indiach. Imperium Osmańskie. Islam w czasach współczesnych. Islam w Polsce.

Student nie posiada 
podstawowej wiedzy z 

historii islamu od czasów 
przedmuzułmańskich 
(dżahilijja) do epoki 

współczesnej; nie zna 
terminologii ani 

konstytutywnych źródeł do 
dziejów islamu; nie zna 
również nurtów islamu i 
procesów historyczno-
społecznych, które je 

kształtowały.

Student posiada ogólną 
wiedzę z historii islamu od 

czasów 
przedmuzułmańskich 
(dżahilijja) do epoki 
współczesnej; ma 

ograniczoną znajomość 
podstawowych terminów i 
konstytutywnych źródeł do 
dziejów islamu; ogólnie zna 

nurty islamu i procesy 
historyczno-społeczne, które 

je kształtowały

Student posiada 
uporządkowaną wiedzę z 
historii islamu od czasów 

przedmuzułmańskich 
(dżahilijja) do epoki 

współczesnej; ma dobrą 
znajomość podstawowych 
terminów i konstytutywnych 
źródeł do dziejów islamu; w 
sposób uporządkowany zna 

nurty islamu i procesy 
historyczno-społeczne, które 

je kształtowały.

Student ma usystematyzowaną i 
ugruntowaną wiedzę z historii 

islamu od czasów 
przedmuzułmańskich (dżahilijja) do 
epoki współczesnej; posługuje się w 

sposób swobodny terminologią i 
konstytutywnymi źródłami do 
dziejów islamu; zna w bardzo 

dobrym stopniu nurty islamu, a 
także procesy historyczno-

społeczne, które je kształtowały.



Umiejętności

Kompetencje społeczne

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA
Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności*

Godziny kontaktowe z nauczycielem 30
Przygotowanie do zajęć oraz egzaminu 30

SUMA GODZIN: 60

SUMARYCZNA LICZBA ECTS DLA PRZEDMIOTU: 2
BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

1. Własne prezentacje multimedialne udostępnione studentom.
2.
3.
4.

Student nie potrafi 
analizować i porządkować 
materiał z zakresu historii 

islamu; nie dostrzega 
złożoności procesów 

historycznych i nie umie ich 
interpretować; nie potrafi 
rozwiązywać problemów 
wykorzystując literaturę 

przedmiotu; nie kształtuje 
postawy otwartości na inną 

kulturę i religię oraz 
szacunku dla odmiennych 

idei.

Student z trudnością potrafi 
analizować i porządkować 
materiał z zakresu historii 
islamu oraz dostrzegać 

złożoność procesów 
historycznych; w niewielkim 

stopniu potrafi je 
zinterpretować; rozwiązuje 
problemy wykorzystując w 

niewielkim stopniu literaturę 
przedmiotu; w ograniczonym 
stopniu kształtuje postawy 
otwartości na inną kulturę i 

religię oraz postawę 
szacunku dla odmiennych 

idei.

Student potrafi analizować i 
porządkować materiał z 
zakresu historii islamu w 
stopniu dobrym (75%); 
dostrzega złożoność 

procesów historycznych i w 
dużym stopniu potrafi je 

zinterpretować; rozwiązuje 
problemy wykorzystując  

literaturę przedmiotu; student 
jest otwarty na inną kulturę i 

religię oraz kształtuje postawę 
szacunku dla odmiennych 

idei.

Student doskonale analizuje i 
porządkuje materiał z zakresu 

historii islamu; dostrzega złożoność 
procesów historycznych i doskonale 

potrafi je zinterpretować; 
samodzielnie rozwiązuje problemy 

wykorzystując literaturę przedmiotu; 
student jest otwarty na inną kulturę i 

religię oraz kształtuje postawę 
szacunku dla odmiennych idei.

Student nie angażuje się 
we własny proces 

zdobywania wiedzy, nie 
wywiązuje się ze 

stawianych mu celów i 
zadań, nie angażuje się w 
dyskusje. Student nie ma 
świadomości odmienności 

kulturowej innych 
cywilizacji.

Student uczestniczy w 
zajęciach, ale jego postawa 

jest bierna, pozbawiona 
kreatywności i 

zaangażowania. W małym 
stopniu angażuje się w 

dyskusje. Student ma nikłą 
świadomość odmienności 

kulturowej innych cywilizacji.

Student aktywnie uczestniczy 
w zajęciach, wykazuje 
otwartość na potrzebę 
pogłębiania posiadanej 

wiedzy i umiejętności. Chętnie 
angażuje się w dyskusje. Ma 

świadomość odmienności 
kulturowej innych cywilizacji.

Student w sposób aktywny 
uczestniczy w zajęciach, z własnej 

inicjatywy pogłębia i doskonali 
posiadaną wiedzę i umiejętności. W 

sposób wnikliwy korzysta z 
dostępnej literatury przedmiotu. 

Student ma bardzo dobrą 
świadomość odmienności 

kulturowej innych cywilizacji.

* Średni nakład pracy studenta waha się od 1500 do 1800 godzin w roku akademickim, co oznacza, że 1 ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta.

Danecki J., Podstawowe wiadomości o islamie, Warszawa 2007.
Dziekan M. M., Dzieje kultury arabskiej, Warszawa 2008.
Nicolle D., Islam. Historia. Kultura. nauka. Dzieje Islamu od powstania do końca XV w., Poznań-Warszawa 2007.
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6.

Lublin, 30-06-2012
miejsce, data podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie karty przedmiotu

Dziekan M. M., Cywilizacja islamu w Azji i Afryce, Warszawa 2007.
Gaudefroy-Demombynes M., Narodziny islamu, Warszawa 1988.
Landowski Z., Islam. Nurty, odłamy, sekty, Poznań 2008.
Mandel Khân G., Islam, [w:] Leksykon religie, Warszawa 2010.
Mez A., Renesans islamu. Przeł. J. Danecki, Warszawa 1980.
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