Kultury azjatyckie – dobre pytania – dobre odpowiedzi

PYTANIE: Skąd pomysł na specjalność KULTURY AZJATYCKIE?
ODPOWIEDŹ: Kandydaci na studentów zastanawiając się nad wyborem kierunku studiów, zadają
często słuszne pytanie: co mi da studiowanie na danym kierunku? Jakie będę miał z niego
praktyczne korzyści? To w szczególności dotyczy kierunków humanistycznych, które niestety dość
często wydają się być zupełnie niepraktyczne. Przygotowując specjalność

KULTURY

AZJATYCKIE naszym celem było właśnie stworzenie programu, który pozwoliłby ludziom lepiej
odnaleźć się ludziom w dynamicznie zmieniającym się świecie, dając im potrzebne ku temu
umiejętności. Trochę konkretów:
PYTANIE: Jakie praktyczne korzyści może dać studiowanie KULTUR AZJATYCKICH?
ODPOWIEDŹ: Oblicze świata zmienia się, a znaczenie Azji jest już ogromne a będzie się jeszcze
zwiększać. Wystarczy popatrzeć na używane przez nas smartfony, laptopy, samochody i na to, gdzie
są produkowane i projektowane. Kontakty między Polską, a rozwijającymi się krajami azjatyckimi
będą również coraz bardziej intensywne. Jak się w tym nowym świecie odnaleźć? My oferujemy
trzy lata w zasadzie darmowej nauki języka chińskiego, języka najważniejszego, najbardziej
dynamicznie rozwijającego się państwa Azji. Języka tego będzie nauczał rodowity Chińczyk, native
speaker – Hao Jiachang. Język chiński jest na tyle odmiennym językiem od polskiego, że nie da się
go w zasadzie nauczyć samodzielnie - rola native speakera jest nieodzowna. Znajomość języka
chińskiego może okazać się bardzo przydatna, tym bardziej, że Chińczycy przychylnie są
nastawieni do Europejczyków mówiących ich językiem i chętnie ich zatrudniają. A kontakty
między Chinami a Europą, w tym Polską będą tylko się nasilać. Jak mówi Pan Hao – „Ja tu już
jestem. Będzie nas więcej!”
PYTANIE: Jakie inne przedmioty są na KULTURACH AZJATYCKICH i czy mają charakter
praktyczny?
ODPOWIEDŹ: Układając nasz program, staraliśmy się skupić przede wszystkim na aktualnych,
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mających praktyczne zastosowanie elementach kultury Azji a nie suchych, teoretycznych kwestiach
akademickich mających już znaczenie tylko historyczne. Obecnie ludzie są zainteresowani
ulepszaniem jakości swojego życia, pracą nad swoim ciałem i umysłem, rozwojem osobistym. Nie
zdajemy sobie sprawy jak wiele dobrze nam znanych z życia elementów ma swoje źródła w
kulturze Azji : joga, tai chi, medytacja to najbardziej oczywiste elementy, ale bardzo wiele z tego co
funkcjonuje obecnie w ramach coachingu, rozwoju osobistego, technik relaksacyjnych jest
przesycone elementami pochodzącymi z Azji. Mamy poświęcony nawet temu przedmiot: „Techniki
medytacji i rozwoju osobistego”, mamy też nastawiony na teraźniejszość przedmiot „Kultura
Współczesnych Chin"
PYTANIE: Kto prowadzi zajęcia na KULTURACH AZJATYCKICH?
ODPOWIEDŹ: Jedną z przyczyn dla których uruchamiamy tę specjalność, jest chęć wykorzystania
potencjału naszej kadry. Obecnie wiele uniwersytetów i wydziałów, stara się zabrać do pędzącego
pociągu o nazwie "Azja", ale niestety czasem bez odpowiednich ku temu kompetencji. Nasi
pracownicy zajmowali się kulturą Azji w czasach kiedy to jeszcze nie była popularna dziedzina w
Polsce, co jest udokumentowane i weryfikowalne poprzez historię publikacji i osiągnięć. Już w
2008 roku Profesor Krzysztof Kosior, będący pomysłodawcą specjalności
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AZJATYCKIE został wybrany na recenzenta doktoratu honoris causa Dalajlamy na Uniwersytecie
Jagiellońskim, właśnie ze względu na bycie uznanym za jednego z czołowych specjalistów w
Polsce od kultur i religii azjatyckich. Co więcej, są to pasjonaci, ludzie pozytywnie zafascynowani
różnymi kulturami azjatyckimi, które mają dla nich znaczenie także w życiu osobistym, a nie tylko
akademickim i ta pasja powinna dać się dostrzec podczas kontaktu z nimi, podczas prowadzonych
przez nich zajęć. Bo też kultury azjatyckie są autentycznie czymś fascynującym. To zupełnie inna
sytuacja, niż wtedy kiedy wykładowca traktuje zajęcia jako nieprzyjemny obowiązek do odrobienia.
PYTANIE: Jaka atmosfera panuje na WFiS UMCS, gdzie prowadzone są KULTURY
AZJATYCKIE?
ODPOWIEDŹ: Ważne jest to, żeby tak odmienną kulturę, jaką wytworzyła Azja poznawać w
atmosferze otwartości, wolności światopoglądowej i przyjazności wobec studenta, z jakiej od
dawna znany jest UMCS i w szczególności Wydział Filozofii i Socjologii. Student jest traktowany
jak partner. Nie na każdym uniwersytecie panuje taka atmosfera. Warto o tym pamiętać.
PYTANIE: Jak się mają KULTURY AZJATYCKIE do filozofii?
ODPOWIEDŹ: KULTURY AZJATYCKIE nie są nowym, odrębnym kierunkiem, są specjalnością
do wyboru w ramach kierunku filozofia. Postaraliśmy się jednak tak zmodyfikować program
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tradycyjnej filozofii, żeby zachować najciekawsze, najbardziej praktyczne przedmioty łącząc je z
przedmiotami poświęconymi kulturom azjatyckim w unikalny miks. Filozofia to wciąż kierunek,
który najlepiej uczy kreatywności, elastycznego myślenia, a według badań jej absolwenci dobrze
odnajdują się w dynamicznie zmieniającym się świecie. Ostatecznie, tym co będzie się liczyć dla
pracodawcy, są autentyczne umiejętności, np. potwierdzona certyfikatem znajomość języka
chińskiego. To, czy studenci zdobędą te umiejętności, zależy ostatecznie od nich samych i ich
wysiłku i inicjatywy - możemy im w tym pomóc, choć nie możemy im tego automatycznie włożyć
do głów.
Zapraszamy na naszą stronę facebookową KULTURY AZJATYCKIE, gdzie można
znaleźć znacznie więcej materiałów o naszej specjalności o charakterze multimedialnym filmy, wywiady, prezentacje.

Kompetencje zdobyte przez absolwenta specjalności Kultury azjatyckie czynią go pożądanym
pracownikiem w tych sektorach gospodarki, administracji publicznej i życia kulturalnego, w
których zachodzą kontakty z przedstawicielami kultur azjatyckich (szczególnie jeśli kwalifikacje
absolwenta zostaną poszerzone w ramach studiów drugiego stopnia lub odpowiednich szkoleń
zawodowych). Szczególnie obiecujące wydają się perspektywy zatrudnienia w turystyce, sektorze
handlu zagranicznego, administracji publicznej (praca z uchodźcami i imigrantami), środkach
masowego przekazu oraz instytucjach kultury.
kultury.azjatyckie.umcs@gmail.com
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