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Egzamin licencjacki 

w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji – specjalność buddologia 

 

1. Studia I stopnia kończą się pisemnym egzaminem licencjackim, który jest podstawą 

uzyskania dyplomu ukończenia studiów. Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu 

licencjackiego jest zaliczenie ostatniego roku studiów I stopnia, w tym złożenie pracy 

licencjackiej (artykułu naukowego).  

 

2. Zakres tematyczny egzaminu obejmuje pięć kursów kanonicznych: Historia buddyzmu I 

(wczesne szkoły buddyjskie), Historia buddyzmu II (mahajana), Historia buddyzmu III 

(buddyzm tybetański i mongolski), Historia buddyzmu IV (buddyzm współczesny), Religia – 

mit – rytuał. Podstawowe zagadnienia religioznawstwa. 

 

3. Terminy egzaminu:  

termin I: lipiec, po zakończeniu sesji letniej;  

termin II: wrzesień, po zakończeniu letniej sesji poprawkowej,  

termin III: październik.  

Dokładne daty podawane są co roku odrębnym komunikatem 

 

4. Egzamin pisemny stanowi test przewidziany na 1,5 h, składający się w 50% z jednostek 

zamkniętych i 50% jednostek otwartych. Odpowiedzi są oceniane według klucza. Wszystkie 

pytania egzaminacyjne są sformułowane na podstawie podanych zagadnień (opisy kursów i 

listy lektur znajdują się na: www.usosweb.uj.edu.pl). Warunkiem otrzymania oceny 

pozytywnej jest uzyskanie min. 60% przewidzianej liczby punktów.  

 

5. Ocena z egzaminu licencjackiego i pracy licencjackiej wraz ze średnią ocen z całości 

studiów stanowią podstawę oceny końcowej wpisywanej na dyplomie ukończenia studiów 

licencjackich (patrz: Regulamin studiów obowiązujący od 1.10.2012 r.).  
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ZAGADNIENIA 

 

I. Historia buddyzmu I (wczesne szkoły buddyjskie) 

 

1. Podstawowe schematy klasyfikujące we wczesnym buddyzmie, na bazie których rozwijano 

literaturę abhidharmy. 

2. Główne kontrowersje między waibhasziką a sautrantiką w świetle Abhidharma-kośa-

bhaszja Wasubandhu 

3. Teorie na temat przyczyn pierwszego podziału w buddyzmie monastycznym i przytaczana 

argumentacja 

4. Teorie ciał Buddy 

5. „Sobory” wczesnobuddyjskie 

6. Poglądy w kwestii dharm nieuwarunkowanych 

7. Pięć punktów Mahadewy i kontrowersje dotyczące statusu arhata 

8. Kontrowersje wokół dharm uwarunkowanych rozłącznych z umysłem 

 

II. Historia buddyzmu II (mahajana) 

 

1. Interpretacja "Sutry serca" 

2. Krytyka przyczynowości u Nagardżuny 

3. Koncepcja trzech natur w filozofii cittamatry 

4. Współzależne powstawanie 

5. Pięć skandh 

6. Koncepcja tathagatagarbhy 

7. Krytyka pojęcia czasu u Nagardżuny 

8. Buddyzm Czystej Krainy 

 

III. Historia buddyzmu III (buddyzm tybetański i mongolski) 

 

1. Tantra, jej podstawowe idee i założenia 

2. Charakterystyka szkół buddyjskich w Tybecie 

3. Specyfika buddyzmu mongolskiego  

4. Pojęcie "masowego monastycyzmu" i życie monastyczne 

5. Typowe formy medytacji  



 3 

6. Typologia, struktura i funkcja rytuałów 

7. Formy pobożności ludowej 

8. Najnowsze tendencje i nurty. Diaspory (tybetańska i mongolska). 

 

IV. Historia buddyzmu IV (buddyzm współczesny) 

 

1. Przemiany i aktywność wspólnot buddyjskich w Azji w czasach globalizacji  

2. Recepcja buddyzmu na Zachodzie (historia, kręgi akademickie, konwertyci) 

3. Buddyzm w Polsce 

4. Dialog buddyzmu z innymi religiami 

5. Stanowisko buddyzmu w kwestiach współczesnych dylematów etycznych 

6. Pozycja kobiety w buddyzmie 

7. Buddyzm w popkulturze (muzyka, film,  literatura) 

8. Buddyzm zaangażowany (polityka, biznes, ekologia, działalność charytatywna) 

 

V. Religia – mit – rytuał. Podstawowe zagadnienia religioznawstwa.  

 

1. Religia – problemy definicyjne.  

2. Elementy strukturalne religii – charakterystyka.  

3. Jako zjawisko indywidualne i  społeczne.   

4. Doświadczenie sacrum.  

5. Mit – cechy dystynktywne. 

6. Koncepcje mitu (B. Malinowski, G. Dumezil, M. Eliade, J. Campbell, C. Levi-Strauss) 

7. Znaczenie mitu kosmogonicznego.  

8. Rytuał religijny.  

9. Rytuały inicjacyjne: struktura i symbolika.  

10. Liminalność i communitas w zjawiskach religijnych. 

 

 

Przykładowe pytania: 

I. Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź. (50 x 1 p. = 50 p.) 

1.Ile dharm nieuwarunkowanych uznaje sautrantika: 

a) 0 

b) 1 

c) 3. 
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2. Podstawowe rozumienie pustości w naukach buddyjskich to: 

a) brak wiedzy w umyśle, 

b) brak istoty w zjawiskach, 

c) brak boga w świecie.  

 

3. Specyficzny i typowy tylko dla buddyzmu tantrycznego ideał soteriologiczny to: 

a) arhat, 

b) siddha, 

c) mnich. 

 

4. Proszę wskazać jedną z głównych cech buddyzmu zachodniego wg B. Allena Wallace’a: 

a) podkreślanie religijnego wymiaru praktyki buddyjskiej, 

b) podkreślanie psychologicznego wymiaru praktyki buddyjskiej, 

c) zwiększona rola autorytetu klasztorów. 

 

5. Mitem to: 

a) wg G. Dumezila element trypartycji 

b) wg C. Levi-Straussa najmniejszy element mitu 

c) wg M. Eliadego objawienie sacrum 

 

II. Proszę odpowiedzieć na następujące pytania. (10 x 5 p. = 50 p.) 

1. Porównaj system pięciu wastu Wasumitry z systemem pięciu skandh. 

2. Rozwiń podstawową tezę buddyjskiej filozofii "Wszystko jest tylko umysłem". 

3. Proszę wymienić co najmniej pięć cech odróżniających tybetańską szkołę starą (tyb. nying 

ma) od nowych (sar ma). 

4. Proszę wyjaśnić, na czym polega "buddyjski ateizm", koncepcja autorstwa Stephena 

Batchelora, oraz pokrótce opisać, jak idea ta została uargumentowana i dlaczego została 

uznana za kontrowersyjną. 

5. Proszę przedstawić na wybranym przykładzie trzy funkcje (zasadę trypartycji) jako 

społeczne narzędzie klasyfikacyjne.  

 

 


