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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Cele poznawcze i kształcące: pokazanie powiązań pomiędzy religią, etnicznością a polityką. Przedmiot ma
zapoznać z problematyką mechanizmów powstawania konﬂiktów etnicznych i wyznaniowych, sposobami
radzenia sobie z nimi oraz działaniami prewencyjnymi. Cele ideowo-wychowawcze: zwrócenie uwagi na rolę religii
w uregulowaniu konﬂiktów; podkreślenie poszanowania odmienności etnicznej i religijnej występującej
na świecie, ze szczególnym podkreśleniem, że stają się one zarzewiem konﬂiktu poprzez wykorzystanie ich jako
tematu zastępczego w celu odwrócenia uwagi od istoty problemu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Ma podstawową wiedzę o podłożu i przyczynach
konﬂiktów etnicznych i religijnych w ich historycznych
i regionalnych kontekstach.

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W02,
BNA_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W2

Ma podstawową wiedzę o człowieku jako pomiocie
konﬂiktów etnicznych i religijnych.

BNA_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W3

Zna podstawową terminologię i faktograﬁę dotyczącą
różnorodnych konﬂiktów etnicznych i religijnych.

BNA_K2_W01,
BNA_K2_W03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Umie dostrzegać czynniki generujące konﬂikty
etniczne i religijne.

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02

zaliczenie na ocenę

U2

Potraﬁ dokonać krytycznej oceny oraz zanalizować
informację podawane przez źródła różnych stron
konﬂiktu.

BNA_K2_U01,
BNA_K2_U02,
BNA_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U3

Samodzielnie poszukiwać metod pozwalających
zapobiegać, łagodzić oraz wygaszać konﬂikty na tle
etnicznym i religijnym.

BNA_K2_U01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Podjęcia się roli mediatora oraz może pośredniczyć
w dialogu między członkami różnych mniejszości
etnicznych, wyznawcami różnych religi.

BNA_K2_K03,
BNA_K2_K04

zaliczenie na ocenę

K2

Jest w stanie służyć poradą w sytuacjach kryzysowych
związanych z pojawieniem się konﬂików na tle
etnicznym i religijnym

BNA_K2_K02,
BNA_K2_K03

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

18

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

34

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10
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przygotowanie do testu zaliczeniowego

28

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zapoznanie z podstawową terminologia związana z problematyką: konﬂikt
etniczny, konﬂikt religijny, konﬂikt etnoreligijny, nacjonalizm, czystki etniczne a
ludobójstwo, ekstreminizm, fundamentalizm, terroryzm religijny.

W3

2.

Konﬂikt etniczny jako typ konﬂiktu społecznego.
Charakterystyka konﬂiktu etnicznego ze względu na: podmiot, zasięg, przedmiot,
sposób przejawiania się, czas trwania, charakter sprzeczności.
Typy konﬂiktów etnicznych.
Źródła zewnętrznych i wewnętrznych konﬂiktów etnicznych.
Omówienie najważniejszych konﬂiktów etnicznych toczących się w XX i XXI w.

W1, W2, W3, U1, U2

3.

Konﬂikt religijny i etnoreligijny
Symptomy konﬂiktu religijnego
Religia jako czynnik wywołujący lub wzmacniający konﬂikt etniczny
Religia jako czynnik łagodzący lub rozwiązujący konﬂikt etniczny

W1, W2, W3, U1, U2, U3

4.

Fundamentalizm religijny: chrześcijańswto (kościoły ewangelikalne w USA),
judaizm, islam, hinduizm
Religia w konﬂiktach zbrojnych w XX i XXI w. ze szczególnym uwzględnieniem
przestrzeni poradzieckiej
Terrorym religijny
Sekty religijne jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i
międzynarodowego

W2, U1, U2, U3, K1, K2

5.

Formy i sposoby zapobiegania, łagodzenia oraz interweniowania w przypadku
konﬂiktów etnicznych i religijnych

W1, U1, U3, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie obejmuje całość treści merytorycznych tematyki wykładów
oraz znajomość dwóch wybranych z sylabusa artykułów, na podstawie
napisanego testu składającego się z dwóch części: a) wyboru, uzupełnień,
b) krótkiej części opisowej – (znajomość dwóch wybranych z sylabusa
zaliczenie na ocenę artykułów). Punktowane od najwyższego: część opisowa, test wyboru i
uzupełnień Dodatkowo dla osób szczególnie zainteresowanych tematyką
- rozprawka naukowa na dowolny temat z poruszanej problematyki (ok 7
stron) – nagradzana bonusowo przy wystawianiu oceny zaliczeniowej z
przedmiotu Do oceny stosuje się standardową skalę ocen
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Kierunkowe efekty uczenia się
Kod

Treść

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między
BNA_K2_W01 kluczowymi zagadnieniami bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, a także posiada pogłębioną
wiedzę z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz pokrewnych dyscyplin w obszarze nauk społecznych
BNA_K2_W02

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu historyczną ewolucję i główne tendencje rozwojowe nauk o
bezpieczeństwie i dyscyplin pokrewnych w obszarze nauk społecznych

BNA_K2_W03

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji i ich
związki z problemami bezpieczeństwa

BNA_K2_U01

Absolwent potraﬁ wykorzystywać posiadaną wiedzę do formułowania problemów, ich analizy i interpretacji,
stawiania i testowania hipotez prowadzących do innowacyjnego rozwiązywania postawionych problemów z
zakresu bezpieczeństwa

BNA_K2_U02

Absolwent potraﬁ umiejętnie selekcjonować i wykorzystywać źródła oraz informacje, dokonywać ich
syntezy, twórczej interpretacji, krytycznej analizy oraz właściwej prezentacji efektów tych działań

BNA_K2_U03

Absolwent potraﬁ umiejętnie zastosować metodologię pracy naukowej, dobierać, przystosowywać oraz
wykorzystywać właściwe metody i narzędzia, w tym technologie informacyjno-telekomunikacyjne

BNA_K2_K03

Absolwent jest gotów do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym na poziomie lokalnym,
regionalnym i krajowym, inspirowania i organizowania działań na rzecz interesu publicznego oraz myślenia
i działania w sposób przedsiębiorczy

BNA_K2_K04

Absolwent jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról w sferze bezpieczeństwa, z uwzględnieniem
zmieniających się potrzeb społecznych, w tym rozwijania dorobku, podtrzymywania etosu, a także
przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad

BNA_K2_K02

Absolwent jest gotów do uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i
praktycznych oraz jest świadom konieczności zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z
samodzielnym rozwiązaniem problemu
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