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TREŚCI MERYTORYCZNE

WYKŁAD
Ogólna charakterystyka historii mentalności i antropologii historycznej Duch średniowiecza. Chronologia i demografia epoki; przemiany religijności
średniowiecznej;  groteska  i  symbolizm  –  główne  cechy  mentalności  średniowiecznej;  charakterystyka  średniowiecznego  pojmowania  czasu  i
przestrzeni. Dysydenci chrześcijaństwa. Gnoza i gnostycyzm; społeczne i doktrynalne źródła średniowiecznych herezji.Rytuał dnia powszedniego.
Prawidłowości kształtowania się zasad życia towarzyskiego i obyczajów w Europie. Eros i kultura. Historiotwórcza i kulturotwórcza rola epidemii.
Oswajanie śmierci. Święto - jego funkcje i protagoniści.

CEL KSZTAŁCENIA
Zapoznanie  studentów  z  przemianami  przeświadczeń  człowieka  europejskiego,  stanowiących  głębokie  podłoże  europejskiej  kultury,
współdecydujących także o kierunkach i zakresie twórczości intelektualnej.

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA 
Symbole  efektów  obszarowych  H2A_W05++,  H2A_W09+,  H2A_U04+,  H2A_U05++,  H2A_U08+,  H2A_U09+,  H2A_U10+,  H2A_K04++,
S2A_W02+, S2A_W04+, S2A_W06++
Symbole efektów kierunkowych K2_W01+, K2_W05+, K2_W06+, K2_W14+, K2_W15+, K2_W20+, K2_U07+, K2_U10+, K2_U15+, K2_U16+,
K2_K03+, K2_K06+

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza
W1 - Po odbyciu zajęć student powinien wiedzieć jak zmieniała się europejska mentalność oraz że od tych przemian zależały także przemiany w
postrzeganiu  przez  europejskiego  człowieka  wszystkich  aspektów  jego  życia  –  rozumienie  jego  samego,  jego  życia  prywatnego  (wraz  ze
stawianymi  przez  niego  celami  i  przyjmowanymi  sposobami  ich  osiągania),  stosunek  do  innych  ludzi  (K2_W01,  K2_W05,  K2_W06,  K2_W14,
K2_W15, K2_W20)
Umiejętności
U1 - Student nabywa umiejętność wiązania ludzkich dążeń z przekonaniami i przeświadczeniami światopoglądowymi oraz obyczajowymi, a także
umieć  dostrzegać  zależność  ludzkich  postaw,  zachowań,  dążeń,  nadziei  od  ducha  epoki.  Wykład  ma  dostarczyć  studentom  kilku  kategorii
teoretycznych, które są potrzebne do rozpoznania zależności ludzkiego działania od kulturowego kontekstu, w którym się ono dokonuje (K2_U07,
K2_U10, K2_U15, K2_U16)
Kompetencje społeczne
K1  -  Przekazana  ułatwia  studentom  przyjęcie  rozumiejącej  postawy  wobec  mentalnej  różnorodności  ich  otoczenia  społecznego,  a  także  w
pewnym  stopniu  ukształtować  postawę  tolerancji  wobec  odmiennego  sposobu  postrzegania  rzeczywistości  przez  różnych  ludzi  i  wiązania  tej
odmienności z obiektywnie zachodzącymi procesami socjalizacji dokonującej się w odmiennych kontekstach kulturowych i mentalnych. (K2_K03,
K2_K06)

LITERATURA PODSTAWOWA
1)  F.  Braudel,  1992r.,  "Kultura  materialna,  gospodarka i  kapitalizm.  XV-XVIII  wiek;  t.I:  Struktury  codzienności",  wyd.  PIW,  2)  J.  Chelini,  1996r.,
"Dzieje religijności w Europie zachodniej w średniowieczu", wyd. Pax, 3) J. Delumeau, 1994r., "i  strach: poczucie winy w kulturze Zachodu XIII-
XVIII  w.",  wyd.  Pax-Volumen,  4)  N.  Elias,  1980r.,  "Przemiany  obyczajów  w  cywilizacji  Zachodu",  wyd.  PIW,  5)  M.  Foucault,  1995r.,  "Historia
seksualności",  wyd.  Czytelnik,  6)  M.  Foucault,  1987r.,  "Historia  szaleństwa  w  dobie  klasycyzmu",  wyd.  PIW,  7)  B.  Geremek,  1989r.,  "Litość  i
szubienica",  wyd.  Czytelnik,  8)  A.  Guriewicz,  1976r.,  "Kategorie  kultury  średniowiecznej",  wyd.  PIW,  9)  J.  Huizinga,  1992r.,  "Jesień
średniowiecza", wyd. PIW, 10) J. Le Goff, 1994r., "Kultura średniowiecznej Europy", wyd. Volumen.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1)  T.  Borawska,  K.  Górski,  1993r.,  "Umysłowość  średniowiecza",  wyd.  Pax,  2)  D.  Defoe,  1959r.,  "Dziennik  roku  zarazy",  wyd.  PIW,  3)  E.
Drewermann,  1996r.,  "Chrześcijaństwo  i  przemoc",  wyd.  Nomos,  4)  T.  Edensor,  2004r.,  "ożsamość  narodowa,  kultura  popularna  i  życie
codzienne",  wyd.  Wyd.  Uniwersytetu  Jagiellońskiego,  5)  W.  Łosski,  2007r.,  "Teologia  mistyczna  Kościoła  wschodniego",  wyd.  Wydaw.
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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Rodzaje zajęć: wykład
Liczba godzin w semestrze/tygodniu:
Wykład: 20/2
Formy i metody dydaktyczne
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Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B

HISTORIA MENTALNOŚCI
ECTS: 2 THE HISTORY OF MENTALITIES

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
- udział w wykładach 20,0 godz.

- udział w wykładach, konsultacje/konsultacje e-mailowe, przeprowadzenie zaliczenia 40,0 godz.

60,0 godz.
2. Samodzielna praca studenta:
- samodzielne lektury powiązane z problematyką wykładów, przygotowanie zaliczenia 20,0 godz.

20,0 godz.

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta  OGÓŁEM: 80,0 godz.

liczba punktów ECTS = 80,00 godz.: 30,00 godz./ECTS = 2,67 ECTS 

w zaokrągleniu: 2,5 ECTS
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,88 punktów ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,63 punktów ECTS.


