KULTUROZNAWSTWO spec. BUDDOLOGIA
TRZYLETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, STACJONARNE
- program studiów Przedmioty obowiązkowe dla I, II i III roku
I rok

I semestr
• Historia filozofii, wykład 30 godz., ćwiczenia 30 godz., egzamin, 6 ECTS, prof. dr hab. J. Widomski, dr R.
Banka, mgr M. Łyczka, mgr L. Streich
• Filozofia indyjska, wykład 30 godz., ćwiczenia 30 godz., egzamin, 6 ECTS, prof. dr hab. M. Kudelska, dr M.
Ruchel, mgr K. Kłeczek-Semerjak
• Buddyzm w świetle kanonu palijskiego, wykład 30 godz., ćwiczenia 30 godz., zaliczenie na ocenę, 5 ECTS,
dr R. Szuksztul, mgr P. Skrzyński
• Systemy społeczne i ruchy religijne starożytnych Indii, konw. 30 godz., zaliczenie, 2 ECTS, prof. dr hab.
M. Kudelska
• Propedeutyka pracy naukowej, ćwiczenia 30 godz., zaliczenie, 2 ECTS, dr R. Banka, mgr E. Kobylecka, mgr
J. Romanowska, mgr K. Skiba
II semestr
• Logika i semiotyka, wykład 30 godz., ćwiczenia 30 godz., egzamin, 6 ECTS, dr K. Kijania-Placek, mgr O.
Poller
• Historia buddyzmu I (wczesne szkoły buddyjskie), wykład 30 godz., ćwiczenia 30 godz., egzamin, 6 ECTS,
dr R. Szuksztul
• Systemy myślenia w cywilizacjach Wschodu. Indie, Chiny, Japonia, konw. 30 godz., zaliczenie na ocenę,
3 ECTS, mgr A. Augustyniak
I/II semestr
•
•
•

Kanoniczny język buddyjski (pali/sanskryt/tybetański), mgr T. Winiarski /dr M. Ruchel /dr hab. A.
Przybysławski, 120 h, zaliczenie na ocenę, 10 ECTS
Wychowanie fizyczne, ćwiczenia 60 godz., zaliczenie
Szkolenie BHP

II rok
I semestr
• Wprowadzenie do filozofii chińskiej, wykład 30 godz., ćwiczenia 30 godz., egzamin, 6 ECTS, dr R. Banka
• Etyka buddyjska, wykład 30 godz., ćwiczenia 30 godz., egzamin, 6 ECTS, dr R. Szuksztul (UWAGA! Kurs
odbył sie wyjątkowo w roku akad. 2011/12, dlatego w roku 2012/13 jest zawieszony)
• Elementy religioznawstwa dla kulturoznawców, wykład 30 godz., egzamin, 3 ECTS, prof. dr hab. Ł.
Trzciński
• Buddyzm w świetle kanonu palijskiego, wykład 30 godz., ćwiczenia 30 godz., zaliczenie na ocenę, 5 ECTS,
dr R. Szuksztul, mgr Przemysław Skrzyński (UWAGA! Kurs obowiązuje rok pierwszy, ale z powodu jego
braku w ofercie w roku akad. 2011/12, w roku 2012/13 obowiązuje zarówno studentów I, jak i II roku)
• Zarys literatury buddyzmu mahajany, konw. 60 godz., zaliczenie na ocenę, 5 ECTS, mgr J. Zapart

II semestr
• Buddyzm chiński, konw. 60 godz., zaliczenie na ocenę, 6 ECTS, mgr B. Cichy, mgr J. Zapart
• Historia buddyzmu II (mahajana), wykład 30 godz., ćwiczenia 30 godz., egzamin, 6 ECTS, dr hab. A.
Przybysławski, dr hab. C. Woźniak, mgr Przemysław Skrzyński
• Buddyjska nauka o umyśle, wykład 30 godz., ćwiczenia 30 godz., egzamin, 6 ECTS, dr hab. C. Woźniak
• Wstęp do filozofii kultury, konw. 30 godz., zaliczenie na ocenę, 3 ECTS, dr hab. J. Hańderek
I/II semestr
•
•

Kanoniczny język buddyjski (pali/sanskryt/tybetański ), mgr T. Winiarski /dr M. Ruchel /dr hab. A.
Przybysławski, 120 h, egzamin, 10 ECTS
Język angielski, lektorat, 60 godz., egzamin
Orientacyjny program na kolejny rok (możliwe drobne zmiany, uzupełnienia):

III rok

I semestr
• Historia buddyzmu III (buddyzm tybetański i mongolski), wykład 30 godz., ćwiczenia 30 godz., egzamin,
6 ECTS, dr J. Grela
• Epistemologia buddyjska, wykład 30 godz., ćwiczenia 30 godz., egzamin, 6 ECTS, dr hab. A. Przybysławski
II semestr
• Historia buddyzmu IV (buddyzm współczesny) wykład 30 godz., ćw. 30 godz. egzamin, 6 ECTS, dr J.
Grela
I/II semestr
• Język angielski, lektorat 60 godz., egzamin
• Translatorium tekstów kanonicznych (pali/ sanskryt/tybetański), mgr T. Winiarski /dr M. Ruchel /dr hab. A.
Przybysławski, 60 godz., zaliczenie na ocenę, 4 ECTS
• Seminarium tematyczne, 60 godz., zaliczenie na ocenę, 10 ECTS
Oferta seminariów tematycznych znajduje się w puli przedmiotów poszerzających wiedzę (fakultatywnych)

Punktacja (studia pierwszego stopnia)
Zaliczenie I roku wymaga uzyskania minimum 60 punktów ECTS.
Zaliczenie II roku wymaga uzyskania minimum 60 punktów ECTS.
Zaliczenie III roku wymaga uzyskania minimum 60 punktów ECTS w tym 10 punktów ECTS za seminarium
dyplomowe i 10 punktów ECTS za przystąpienie do egzaminu licencjackiego.
Po trzech latach studiów student powinien uzyskać minimum 180 punktów ECTS.
JĘZYK ANGIELSKI – PUNKTACJA:

1. Student studiów stacjonarnych UJ, który otrzymał zaliczenie kursu lektoratowego oraz zdał
przewidziany programem nauczania egzamin językowy w JCJ UJ otrzymuje:
· Po zaliczeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego na poziomie B2 – 5 pkt. ECTS
· Po zaliczeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego na poziomie C1 – 7 pkt. ECTS
· Po zaliczeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego na poziomie C2 – 8 pkt. ECTS

2. Student, który ma zaliczony kurs językowy przez JCJ na podstawie językowego certyfikatu
zewnętrznego uznanego w UJ, zgodnie z Uchwałą Senatu UJ z dnia 21 czerwca 2006 r. oraz późniejszymi
zmianami lub na podstawie certyfikatu JCJ UJ, uzyskuje następującą punktację:
· Poziom egzaminu B2 - 5 pkt. ECTS
· Poziom egzaminu C1 – 7 pkt. ECTS
· Poziom egzaminu C2 – 8 pkt. ECTS
3. Student, który ma zaliczony kurs językowy, zakończony egzaminem, na podstawie programu innej
uczelni krajowej lub zagranicznej, bądź też uczestniczył w programach wymiany (między innymi
Sokrates/Erasmus, MOST, itd.), uzyskuje analogiczną punktację, zgodnie z poziomem ESOKJ.

PRAKTYKI
W trakcie studiów student może zrealizować praktykę zawodową w dowolnej instytucji kulturalnooświatowej w Polsce lub za granicą. Za odbyte praktyki w trakcie studiów student może otrzymać
maksymalnie 10 ECTS. Punkty będą przyznawane na podstawie dostarczonych przez studenta
dokumentów potwierdzających czas i miejsce odbycia praktyki. Praktyki zalicza kierownik KPSC prof. dr
hab. Marta Kudelska.

Przedmioty fakultatywne (poszerzające wiedzę)
(studia pierwszego i drugiego stopnia dla specjalności
porównawcze studia cywilizacji i buddologia )
UWAGA:
- studenci studiów kulturoznawczych o specjalności buddologia mogą w ramach kursów fakultatywnych
realizować również przedmioty obowiązkowe dla specjalności porównawcze studia cywilizacji;
- studenci studiów kulturoznawczych o specjalności porównawcze studia cywilizacji mogą w ramach kursów
fakultatywnych realizować również przedmioty obowiązkowe dla specjalności buddologia.

Przedmioty fakultatywne (poszerzające wiedzę).
(studia pierwszego i drugiego stopnia dla specjalności
porównawcze studia cywilizacji i buddologia )
UWAGA:
- studenci studiów kulturoznawczych o specjalności porównawcze studia cywilizacji mogą realizować przedmioty
obowiązkowe dla specjalności buddologia w ramach kursów fakultatywnych.
- studenci studiów kulturoznawczych o specjalności buddologia mogą realizować przedmioty obowiązkowe dla
specjalności porównawcze studia cywilizacji w ramach kursów fakultatywnych;
I semestr
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antropologia instytucji europejskich, wykład 30 godz., egzamin, 3 ECTS, dr Krzysztof Kowalski
Bogactwo pustki. Tybetański system myślenia o rzeczywistości, wykład 30 godz., egzamin, 3 ECTS,
dr hab. Artur Przybysławski
Boginie w mitologiach świata, wykład 30 godz., ćwiczenia 30 godz., egzamin, 6 ECTS, dr Piotr G. Michalik
Contemporary Issues of South Asian Politics, lecture 30 hrs, exam, 4 ECTS, dr Marek Moroń
Culture tibétaine, cours 60 heures, examen, 8 ECTS, dr Joanna Grela
Cywilizacja starożytnego Egiptu, wykład 30 godz., ćwiczenia 30 godz., egzamin, 6 ECTS, dr Grażyna
Bąkowska
Cywilizacja starożytnego Rzymu, wykład 30 godz., ćwiczenia 30 godz., egzamin, 6 ECTS, dr Grażyna
Bąkowska
Elementy antropologii kulturowej, konwersatorium 30 godz., egzamin, 4 ECTS, dr Agnieszka Kowalska
Filozoficzna i religijna tradycja taoizmu, konwersatorium 30 godz., egzamin, 3 ECTS, dr Edmund Baka
Introduction to Chinese Philosophy, wykład 30 godz., egzamin, 4 ECTS, dr Rafał Banka
Jidyszkajt – język i kultura Żydów aszkenazyjskich, konwersatorium 60 godz., 5 ECTS, zaliczenie na
ocenę, mgr Julia Makosz
Kultura arabska przed islamem, konwersatorium 30 godz., zaliczenie na ocenę, 2 ECTS, mgr Przemysław
Kafel
Kultura i religie Tybetu, wykład 60 godz., egzamin, 6 ECTS, dr Joanna Grela
Kultura Japonii, konwersatorium 60 godz., zaliczenie na ocenę, 5 ECTS, mgr Renata Iwicka
Language, languages, linguists – brief introduction into linguistics for anthropologists, lecture 60 hrs,
exam, 8 ECTS, dr Przemysław Piekarski
Metamorfozy ciała. Teatr tańca a kultura współczesna, wykład 30 godz., ćwiczenia 30 godz., egzamin, 6
ECTS, dr Wojciech Klimczyk
Mitologie głównych systemów religijnych w sztuce subkontynentu indyjskiego, konwersatorium 30
godz., zaliczenie na ocenę, 2 ECTS, dr Agnieszka Staszczyk
Naród i nacjonalizm. Oceny akademickie w przeglądzie historycznym XVIII do XXI w., wykład 30 godz.,
egzamin, 3 ECTS, dr Marek Moroń
Obraz w kulturze, wykład 30 godz., ćwiczenia 30 godz., egzamin, 6 ECTS, dr Sebastian Borowicz
Pieprz, kardamon, lakhy i karory: aspekty komunikacji międzykulturowej w kontaktach handlowych ze
światem Azji Płd., wykład, 30 godz., egzamin, 3 ECTS, dr hab. Cezary Galewicz
Satan in the Abrahamic religions, konwersatorium 30 godz., zaliczenie na ocenę, 4 ECTS, dr Wojciech
Kosior
Słowa tabu w dawnej kulturze magicznej i współcześnie, konwersatorium 30 godz., zaliczenie na ocenę,
2 ECTS, mgr Marcin Jakubczyk
Śmierć i rytuały pogrzebowe w tradycji tybetańskiej, konwersatorium 30 godz., zaliczenie na ocenę, 2
ECTS, mgr Jacek Trzebuniak

•
•

Wprowadzenie do nauki o prawie i państwie, wykład 30 godz., egzamin, 3 ECTS, dr hab. Ireneusz
Kamiński
Współczesny świat arabski - wprowadzenie, wykład 30 godz., ćwiczenia 30 godz., egzamin, 6 ECTS, dr
Małgorzata Kniaź

II semestr
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antropologia słowa, konwersatorium 30 godz., zaliczenie na ocenę, 2 ECTS, mgr Marcin Jakubczyk
Arabska popkultura, wykład 30 godz., ćwiczenia 30 godz., egzamin, 6 ECTS, dr Małgorzata Kniaź
Biblia – Stary i Nowy Testament, wykład 30 godz., ćwiczenia 30 godz., egzamin, 6 ECTS, dr Andrzej
Mrozek
Chińskie i japońskie sztuki walki – antropologia, etyka, formy praktyki, wykład 30 godz., ćwiczenia 30
godz., egzamin, 6 ECTS, dr Edmund Baka
Chrześcijaństwo orientalne, wykład 30 godz., ćwiczenia 30 godz., egzamin, 6 ECTS, dr Andrzej Mrozek
Cywilizacja starożytnej Grecji, konwersatorium 30 godz., egzamin, 3 ECTS, dr Grażyna Bąkowska
Estetyka Chin i Japonii w perspektywie trans kulturowej, wykład 30 godz., ćwiczenia 30 godz., egzamin,
6 ECTS, dr Jakub Petri
Estetyka indyjska konwersatorium 30 godz., zaliczenie na ocenę, 2 ECTS, mgr Kinga Kłeczek-Semerjak
Filozofia buddyzmu, wykład 30 godz., ćwiczenia 30 godz., egzamin, 6 ECTS, prof. dr hab. Marta Kudelska
Flamenco w perspektywie kulturoznawczej, konwersatorium 30 godz., zaliczenie na ocenę, 2 ECTS,
mgr Jadwiga Romanowska
Introduction to Tibetan Regional Culture, workshop 15hrs, credit, 3 ECTS, dr Joanna Grela
Jewish culture in medieval Europe, lecture 30 hrs, exam, 10 ECTS, prof. Mauro Perani, dr Andrzej
Mrozek, dr Wojciech Kosior
Jewish philosophy – main issues, key thinkers, lecture 60 hrs, exam, 8 ECTS, dr Przemysław Piekarski
Kinematografia Bliskiego Wschodu, konwersatorium, 60 godz., zaliczenie na ocenę, 4 ECTS, dr
Małgorzata Kniaź, dr Paulina Niechciał
Kultura Mongolii, wykład 30 godz., egzamin, 3 ECTS, dr Joanna Grela
Kultura Korei, konwersatorium 60 godz., zaliczenie na ocenę, 5 ECTS, mgr Renata Iwicka
Kultura popularna, wykład 30 godz., ćwiczenia 30 godz., egzamin, 6 ECTS, dr Wojciech Klimczyk, mgr Kaja
Klimek
Kultura świata irańskiego, konwersatorium 60 godz., zaliczenie na ocenę, 4 ECTS, dr Paulina Niechciał
Kultura współczesnego Izraela, konwersatorium 60 godz., zaliczenie na ocenę, 4 ECTS, mgr Julia Makosz
Nacjonalizmy w Bengalu i związane z nimi ruchy społeczne w XIX i XX wieku (współczesne studia
bengalskie), wykład 30 godz., egzamin, 3 ECTS, dr Marek Moroń
Narodziny i rozwój buddyzmu, wykład 60 godz., egzamin, 6 ECTS, prof. dr hab. Łukasz Trzciński
Odmienność podobieństw. Japońskie i amerykańskie gatunki filmowe w dialogu intertekstualnym,
wykład 30 godz., egzamin, 3 ECTS, dr Michał Bobrowski
Sztuka buddyjska w Azji, wykład, 30 godz., egzamin, 3 ECTS, dr Joanna Grela
The rhythms of cultural expression: music and theatre of South India, lecture 30 hrs, exam, 4 ECTS, dr
hab. Cezary Galewicz
Wielkie systemy medyczne Wschodu, wykład 30 godz., egzamin, 3 ECTS, dr Marek Kalmus
Wikingowie, konwersatorium 30 godz., zaliczenie na ocenę, 2 ECTS, mgr Joanna Puchalska
Wojownicy i rycerze, konwersatorium 30 godz., zaliczenie na ocenę, 2 ECTS, mgr Joanna Puchalska
Wstęp do prawa międzynarodowego, wykład 30 godz., egzamin, 3 ECTS, dr hab. Ireneusz Kamiński

I/II semestr
• Język jidysz I (początkujący), lektorat, 60 godz., zaliczenie na ocenę, 5 ECTS, mgr Julia Makosz
• Język jidysz II (kontynuacja), lektorat, 60 godz., zaliczenie na ocenę, 5 ECTS, mgr Julia Makosz

TRANSLATORIA
(dla studentów studiów II stopnia lub studentów mogących wykazać się znajomością danego języka w stopniu
umożliwiającym czynne uczestnictwo w zajęciach)
• Język arabski, translatorium, 120 godz., egzamin, 10 ECTS, dr Bożena Prochwicz-Studnicka
• Język hindi, translatorium, 120 godz., egzamin, 10 ECTS, dr Agnieszka Staszczyk
• Język japoński, translatorium, 120 godz., egzamin, 10 ECTS, mgr Renata Iwicka
• Język jidysz, translatorium, 60 godz., egzamin, 5 ECTS, mgr Julia Makosz

Uwaga: Oferta przedmiotów fakultatywnych może ulec zmianie. Do uruchomienia zajęć
niezbędne jest wypełnienie limitu uczestników kursu – minimum 15 osób.

