STUDIA PODYPLOMOWE
NA WYDZIALE ORIENTALISTYCZNYM UW

Islam w świecie
współczesnym

Oferujemy kształcenie i doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych w
zakresie dialogu międzykulturowego pracowników w szeroko rozumianych
instytucjach upowszechniania kultury (muzea, media, wydawnictwa etc.) oraz
urzędach administracji państwowej, rządowej i samorządowej w zakresie
spraw zagranicznych, problemów uchodźczych, edukacji międzykulturowej, a
przede wszystkim w instytucjach i organizacjach międzynarodowych,
nastawionych na współdziałanie w ramach rozwijających się społeczeństw
wielokulturowych.
Poszerzenie
kompetencji
biznesmenów
poprzez
dostarczenie usystematyzowanej wiedzy na temat kodów kulturowych
cywilizacji muzułmańskiej, niezbędnej do poprawnego funkcjonowania w
społecznościach bliskowschodnich oraz wyjaśnienie dynamicznie zmieniającej
się politycznej sytuacji regionu.
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Wymagania

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą się ubiegać osoby, które ukończyły
dowolny kierunek studiów I lub II stopnia i posiadają tytuł licencjata, magistra
lub inżyniera. Rekrutacja przebiega na podstawie złożonych dokumentów.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane
dokumenty

Należy złożyć: podanie o przyjęcie na studia, życiorys, 2 dwa zdjęcia, odpis
dyplomu, zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia, adres do
korespondencji oraz numer telefonu kontaktowego i adres e-mail.

Składanie
dokumentów

wymagane dokumenty należy przesyłać do 30 września 2015 roku na adres:
Zakład Islamu Europejskiego – Studia podyplomowe
Wydział Orientalistyczny
Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Opłaty

Czesne wynosi 3600 zł i obejmuje 165 godzin zajęć
I semestr – 1800 zł (płatne do końca września), II semestr – 1800 zł (płatne do
końca stycznia)

Uwagi
dodatkowe

Studia będą uruchomione jeśli zbierze się minimalna grupa słuchaczy – 20 osób.
Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć: 10.10.2015

Zajęcia przewidziane programem
Wprowadzenie do islamu (dr hab. Agata Nalborczyk)
W trakcie nauki studenci zapoznają się z historią i współczesnością religii muzułmańskiej – genezą jej
powstania, podstawami doktryny, obowiązkami i praktykami religijnymi muzułmanów oraz
funkcjonowaniem islamu jako religii i społeczeństw muzułmańskich w świecie współczesnym.
Język islamu – arabski (dr Georges Kass)
Zajęcia obejmują podstawy nauki języka arabskiego z uwzględnieniem jego praktycznego
zastosowania. W trakcie nauki studenci zapoznają się z alfabetem arabskim, podstawami gramatyki,
stylistyką arabską oraz dialogami przydatnymi w życiu codziennym. Omówione zostanie znaczenie
języka arabskiego dla islamu i podstawowa terminologia dotycząca religii muzułmańskiej.
Filozofia muzułmańska (prof. dr hab. Katarzyna Pachniak)
Kurs jest poświęcony podstawom filozofii islamu oraz tym kwestiom, które są istotne z punktu
widzenia współczesnego islamu. Zostaną zatem omówione związki filozofii z religią, sylwetki
najważniejszych przedstawicieli filozofii, trzy najważniejsze systemy filozofii islamu: falsafa, filozofia
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ezoteryczna oraz mistyczna. Następnie uwaga skoncentruje się na myślicielach współczesnych, którzy
wpływają na ukształtowanie się oblicza współczesnego islamu z najważniejszych nurtów:
fundamentalizmu, socjalizmu, sekularyzmu itp. Ważnymi punktami będą filozofia państwa oraz etyka.
Religia i społeczeństwo w świecie islamu – regiony (dr Marta Widy-Behiesse)
Zajęcia mają na celu ukazanie złożoności i różności społeczeństw muzułmańskich żyjących na świecie
zarówno w państwach o większości muzułmańskiej, jak i mniejszości muzułmańskich od Europy
Środkowo-Wschodniej po Chiny. Zajęcia prowadzą wybitni znawcy regionów (arabiści, iraniści,
sinolodzy, hebraiści, indolodzy, afrykaniści).
Islam i globalizacja (dr Marta Widy-Behiesse)
Zajęcia mają na celu ukazanie obecnie zachodzących zmian w religii muzułmańskiej oraz specyfiki jej
wyznawców w kontekście postępujących procesów globalizacji. W cyklu zajęć omówimy między
innymi kwestie konstruowania wspólnoty muzułmańskiej, kształtowania tożsamości wyznawców
islamu. Poruszymy wieloaspektowe zagadnienie obecności muzułmańskiej na Zachodzie, omówimy
najważniejsze nurty reform we współczesnym islamie.

Kobiety w świecie islamu (prof. dr hab. Ewa Machut-Mendecka)
Celem zajęć jest zaprezentowanie dziejów ewolucji ról społecznych kobiet w społecznościach
muzułmańskich na przestrzeni wieków oraz wskazanie źródeł, przyczyn i konsekwencji specyfiki
sytuacji kobiet wśród wyznawców islamu.
„Arabska wiosna” (dr Georges Yacoub)
Zajęcia poświęcone są omawianiu współczesnych problemów politycznych i społecznych w krajach
arabskich. W toku zajęć przedstawione i przedyskutowane zostaną wydarzenia tzw. „arabskiej
wiosny”, z naciskiem na aspekty kulturowy i społeczny wydarzeń oraz w odniesieniu do historii
poszczególnych państw w XX i XXI wieku.
Specyfika ekonomii muzułmańskiej (mgr Katarzyna Sidło)
W trakcie zajęć słuchacze zapoznają się z podstawowymi terminami i zasadami dotyczącymi
ekonomii muzułmańskiej. Przedstawione zostaną zasady działania bankowości muzułmańskiej oraz
charakterystyka marketingu muzułmańskiego oraz zarys sytuacji ekonomicznej wybranych krajów
muzułmańskich.
Dodatkowe informacje:
m.widy-behiesse@uw.edu.pl, 603 184 742
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