
Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej

KARTA PRZEDMIOTU 

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Etnologia Chin
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Ethnology of China
Kierunek studiów Instytut Studiów Klasycznych i Orientalnych
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Stacjonarne
Dyscyplina
Język wykładowy Polski 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Joanna Afek

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład 30 2 2
konwersatorium
ćwiczenia
laboratorium
warsztaty
seminarium
proseminarium
lektorat
praktyki
zajęcia terenowe
pracownia dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna

Wymagania wstępne Podstawowa wiedza na temat historii i kultury Chin

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1 - zapoznanie studentów z problematyką etnologiczną Chin
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych

Symbol Opis efektu przedmiotowego Odniesienie do
efektu kierunkowego

WIEDZA
W_01 Student  zna  podstawowe  zagadnienia  etnologii  Chin,  ze

szczególnym  uwzględnieniem  geografii  i  religii  Chin,
zamieszkujących  je  narodowości  etnicznych,  zabytków  i
języków.  Student  rozpoznaje  nazwy  narodowości  etnicznych
Chin, zabytków i języków zapisanych znakami 

K_W02

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Student  umiejętnie odnosi  się  do  postaw  ksenofobicznych,

sinocentrycznych,  nacjonalistycznych,  skrajnie
europocentrycznych

K_K03

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

1. Geografia
2. Demografia
3. Mniejszości narodowe 
4. Języki i dialekty
5. Religijność 
6. Zabytki

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się

Symbol
efektu

Metody dydaktyczne
(lista wyboru)

Metody weryfikacji
(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji
(lista wyboru)

WIEDZA
W_01 Wykład konwencjonalny Egzamin pisemny Uzupełniony i oceniony 

egzamin pisemny

VI. Kryteria oceny, uwagi: 

Ocena niedostateczna 
(W) - Student nie dysponuje dostateczną wiedzą z zakresu etnologii Chin 
(U) - Student nie posiada wystarczającej praktycznej znajomości pojęć w języku chińskim

(K) - Student nie jest obecny na wykładach

Ocena dostateczna 
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(W) - Student dysponuje dostateczną wiedzą z zakresu etnologii Chin 
(U) - Student posiada wystarczającą praktyczną znajomość pojęć w języku chińskim

(K) - Student  jest obecny na wykładach
Ocena dobra 
(W) - Student dysponuje dobrą wiedzą z zakresu etnologii Chin 
(U) - Student posiada dobrą praktyczną znajomość pojęć w języku chińskim

(K) - Student  jest obecny na wykładach

Ocena bardzo dobra 
(W) - Student dysponuje bardzo dobrą wiedzą z zakresu etnologii Chin 
(U) - Student posiada znakomitą praktyczną znajomość pojęć w języku chińskim

(K) - Student  jest obecny na wykładach i aktywnie w nich uczestniczy (np. zadając pytania)

VII. Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Liczba godzin
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 30

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 30

VIII. Literatura

Literatura podstawowa
Literatura podstawowa: 
Avanzini F., (2004). "Religie Chin". Wydawnictwo WAM. 
Kunstler M.J., (2000). “Języki chińskie”. Dialog. 
Wu Shimin, (2011). "The Ethnic Groups of China". Foreign Languages Press.
Zhang Wenyang (2019). "Geografia chińska" . Wydawnictwo Adam Marszałek.
Literatura uzupełniająca:
Pimpaneau, J., (2001). Chiny. Kultura i tradycje. Dialog.
Wasiliew, L., (1974). Kulty, religie i tradycje Chin. Państwowy Instytut Wydawniczy.


