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Prerequisits

Per realitzar aquesta assignatura és aconsellable haver superat tots els crèdits del primer i segon curs del
grau i especialment haver cursat l'assignatura 101.537 Pensament clàssic d'Àsia Oriental. És absolutament
necessari tenir un nivell adequat de comprensió lectora en anglès per realitzar un bon seguiment de les
lectures de caràcter obligatori i complementari.

Objectius

Objectius generals del títol

L'objectiu general és que l'estudiant adquireixi els coneixements i les habilitats lingüístiques, culturals i
instrumentals específiques que li permetin resoldre problemes propis de les situacions de contacte
intercultural. Els objectius específics són adquirir coneixements bàsics de les estructures socials,
econòmiques i polítiques, així com dels costums, creences, ideologies i cultures d'Àsia Oriental, sostinguts en
el domini de les llengües d'estudi. Aquests objectius es concreten que en acabar el títol els estudiants seran
capaços de

Demostrar que posseeixen una perspectiva interdisciplinària per a la comprensió dels aspectes socials,
econòmics, polítics, històrics, culturals, de pensament, art i literatura d'Àsia Oriental, així com el domini
de les seves llengües, juntament amb una base sòlida dels fonaments d'antropologia, economia,
història, política i sociologia, així com de les tecnologies de la informació i la comunicació, necessaris
tant per a la pràctica professional en múltiples àmbits socials, econòmics i polítics relacionats amb Àsia
Oriental com per a la possible continuïtat del treball acadèmic tradicional i d'avantguarda.
Aplicar els seus coneixements de forma professional i eficient en el seu treball relacionat amb Àsia
Oriental, bé sigui dins de l'àmbit específic de la llengua, o de l'àmbit d'economia, política i societat, per
donar resposta a les demandes actuals en tot el relacionat amb Àsia Oriental, demostrant les
competències necessàries per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes
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competències necessàries per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes
dins de l'esmentada àrea.
Reunir i interpretar dades rellevants del camp d'estudi d'Àsia Oriental i àrees afins, mitjançant la
integració interdisciplinària de les mateixes, per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes
rellevants d'economia, política, societat i cultura, amb una perspectiva científica i/o ètica, incloent la
sensibilitat davant d'aspectes relacionats amb el gènere i amb d'interculturalitat.
Transmetre i comunicar informació, idees, problemes i solucions, així com defensar propostes i
justificar resultats en l'àmbit d'Estudis d'Àsia Oriental a un públic tant especialitzat com no especialitzat,
de forma oral i escrita.
Aplicar les seves competències per emprendre estudis posteriors especialitzats en l'àmbit d'Estudis
d'Àsia Oriental amb un alt grau d'autonomia, així com en la investigació aplicada a diversos àmbits de
l'economia, política, societat i cultura d'Àsia Oriental.

Objectius generals de la UAB

Les competències generals de la Universitat Autònoma de Barcelona desenvolupades pels graduats de la
titulació d'Estudis d'Àsia Oriental els portaran a:

desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-los de manera efectiva, tant a les
llengües pròpies com a una tercera llengua;
desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom;
respectar la diversitat i pluralitat d'idees, persones i situacions;
generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional.

Objectius específics de l'assignatura

Al terminar l'assignatura, els alumnes demostraran:

conèixer i comprendre els conceptes bàsicsdel pensament modern i contemporani d'Àsia Oriental a
partir de lectures de traduccions de textos primaris i de material docent explicatiu;
aplicar coneixements i comprensió dels conceptes bàsics delpensament modern i contemporani d'Àsia
Oriental a través de l'elaboració i defensa d'arguments;
poder emetre judicis sobre la interpretació dels conceptes bàsics del pensament modern i
contemporani d'Àsia Oriental i sobre la seva aplicació a la resolució de problemes socials, econòmics i
polítics, a través de reunir i interpretar dades rellevants;
poder comunicar informació, idees, problemes i solucions relacionades amb els conceptes bàsics del
pensament modern i contemporani d'Àsia Oriental;
haver adquirit les capacitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt
grau d'autonomia en el camp del pensament d'Àsia Oriental.

Les qualificacions que indiquen la consecució dels objectius de l'assignatura s'atorguen als alumnes
que:

hagin demostrat conèixer i comprendre els conceptes bàsics del pensament modern i contemporani
d'Àsia Oriental a partir de lectures de traduccions de textos primaris i de material docent explicatiu del
camp del pensament modern i contemporani d'Àsia Oriental;
sàpiguen aplicar els seus coneixements i comprensió dels conceptes bàsics del pensament modern i
contemporani d'ÀsiaOriental a casos concrets a partir de l'elaboració i defensa d'arguments i de la
resolució de problemes a l'àmbit del pensament d'Àsia Oriental;
tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants relacionades amb els conceptes bàsics del
pensament modern i contemporani d'Àsia Oriental per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre
temes rellevants d'índole social o ètica;
puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions relacionades amb els conceptes bàsics del
pensament modern i contemporani d'Àsia Oriental a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors en
el camp del pensament d'Àsia Oriental amb un alt grau d'autonomia.

Competències

Actuar seguint un codi deontològic propi de la pràctica professional.
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Advertiments:

Per tal de garantir una presentació equilibrada del pensament modern i contemporani xinès, d'una banda, i del
pensament modern i contemporani japonès, de l'altra, aquest assignatura s'imparteix en equip. El professor Seán
Golden impartirà la part corresponent al pensament modern i contemporani dela Xina de l'assignatura. La professora
Montserrat Crespín impartirà la part corresponentalpensament modern i contemporani del Japó. La nota de la primera
parta valdrà el 50% de la nota final; la nota de la segona part valdrà el 50% de la nota final.

Continguts de la part xinesa de l'assignatura:

Dinasties Tang-Song: Les bases del pensament xinès tardoimperial

1.  
2.  

3.  
4.  
5.  
6.  
7.  

8.  
9.  

10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  

Actuar seguint un codi deontològic propi de la pràctica professional.
Conèixer, comprendre, descriure, analitzar i valorar la història, el pensament i la literatura de l'Àsia
oriental.
Conèixer, comprendre, descriure i analitzar els valors, les creences i les ideologies de l'Àsia oriental.
Conèixer els grans corrents i moviments literaris, filosòfics i artístics de l'Àsia oriental.
Conèixer i comprendre el pensament clàssic, modern i contemporani de l'Àsia oriental.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
Resoldre problemes de comunicació intercultural.
Resoldre situacions de conflicte.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Respectar la igualtat de gènere.
Ser flexible i saber adaptar-se a noves situacions.
Tenir habilitats en les relacions interpersonals.
Treballar en equip en un context internacional multilingüe i multicultural.
Treballar en grups interdisciplinaris i interculturals.
Vetllar per la qualitat del propi treball.

Resultats d'aprenentatge

Actuar seguint un codi deontològic propi de la pràctica professional.
Conèixer, comprendre, descriure, analitzar i valorar la història, el pensament i la literatura de l'Àsia
oriental.
Conèixer, comprendre, descriure i analitzar els valors, les creences i les ideologies de l'Àsia oriental.
Conèixer els grans corrents i moviments literaris, filosòfics i artístics de l'Àsia oriental.
Conèixer i comprendre el pensament clàssic, modern i contemporani de l'Àsia oriental.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
Resoldre problemes de comunicació intercultural.
Resoldre situacions de conflicte.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Respectar la igualtat de gènere.
Ser flexible i saber adaptar-se a noves situacions.
Tenir habilitats en les relacions interpersonals.
Treballar en equip en un context internacional multilingüe i multicultural.
Treballar en grups interdisciplinaris i interculturals.
Vetllar per la qualitat del propi treball.

Continguts

Característiques de la part japonesa de l'assignatura:

Requisits Previs: 

Per realitzar aquesta assignatura és aconsellable haver superat tots els crèdits del primer i segon curs del grau i especialment haver cursat l'assignatura 
101537 Pensament clàssic de l'Àsia Oriental.
És absolutament necessari tenir un nivell adequat de comprensió lectora en anglès per realitzar un bon seguiment de les lectures de caràcter obligatori i complementari. 

Objectius:

El mòdul té per objectiu aprofundir sobre un conjunt d'aspectes determinats per entendre la modernitat i la contemporaneïtat filosòfica al Japó.

Es pot dir que a finals del segle XIX, la filosofia occidental comença a cridar l'atenció tant dels intel·lectuals xinesos com japonesos. Al principi, els intel·lectuals asiàtics van considerar la filosofia com un tipus més de coneixement entre d'altres importats des d'Occident. Avançat el segle XX, però, quan la situació sociopolítica asiàtica es veu remoguda per l'enfrontament que tenia amb les potencies occidentals i amb els processos de modernització, és el moment històric en el què la mera importació de filosofia occidental dona pas a una reivindicació de la filosofia per part dels intel·lectuals asiàtics i a una producció pròpiament original, no merament receptiva.
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El desenvolupament del daoisme popular, del budisme xinès i del neoconfucianisme al llarg de les dinasties Tang i
Song. La consolidació del neoconfucianisme com a fusió dels tres corrents del pensament xinès (confucianisme,
daoisme, budisme) i com a base de l'ortodòxia tardoimperial. Les escoles del budisme xinès: Tres Tractats,
Consciència Sola, Lotus, Terra Pura, Meditació. Els neoconfucians: Han Yu, Li Ao, Ouyang Xiu, Cheng Yi, Cheng Hao,
Zhang Zai, Su Xun, Wang Anshi, Su Shi, SimaGuang, Zhu Xi, Fan Zuyu, Chen Dong, Chen Liang, Zhou Dunyi, Shao
Yong, Zhang Zai, Liu Jiuyuan, Zhen Dexiu, Xu Heng, Wang Yonglin.

Lectures obligatòries:

Dossiers d'apunts, disponibles a l'apartat de  dela pàgina Web de l'assignatura al Campus Virtual.materials
Materials i activitats disponibles al Fòrum de l'assignatura.
Historia del pensamiento chino. Anne Cheng, Barcelona: Edicions Bellaterra, 2002; capítols 14, 15 i 16 (pel
buisme); 17, 18 i 19 (pel neoconfucianisme). (Aquest és un llibre text per a tota l'assignatura.)
Wang, Yinglin  , trad. Daniel Ibáñez Gómez, Madrid: Trotta, 2000.. Sanzijing. El Clásico de Tres Caracteres

Lectures recomanades:

Kumarajiva.  Presentación, traducción y notas de Laureano Ramírez Bellerín a partir de laSutra de Vimalakirti,
versión china de Kumarajiva, Barcelona: Kairos, 2004.
Hui Neng.  (Tan Jing)  traducción del chino, introducción y notas de Laureano Ramírez.Sutra del Estrado ,
Barcelona: Kairos, 1999.
Feng Yulan [Fung Yu-lan]. , Mexico, D.F.: Fondo de Cultura Económica,Breve historia de la filosofia china
1987.
Creel, Herrlee Glessner. , Madrid: Alianza, 1976.El pensamiento chino desde Confucio hasta Mao Tse-tung
Kaltenmark, Max. , Madrid: Morata, 1982.La filosofia china

Dinasties Ming-Qing: Els reptes del pensament xinès tardoimperial

Elsorgiment d'alternatives a l'ortodòxia tardoimperial: Wang Yangming, Li Zhi, Liu Qinshun, Chen Jian, Lü Kun,
l'Acadèmia Donglin, Gu Xiancheng, Liu Zongzhou, Huang Zongxi, Lü Liuiliang, Wang Fuzhi, Gu Yanwu. Els missioners
jesuïtes com a pont intercultural: Matteo Ricci, Niccolo Longobardi, Yang Guangxian, Zhang Xingyao. Resistència
político-intellectual al govern Manchú: Chen Hongmou, Hong Liangji, Gong Zizhen, Wei Yuan, Han Learning.
L'AmbaixadaMacCartney i el començament de la confrontació entre la Xina i les novespotències industiralitzades i
imperialistes d'Europa i de Nord-Amèrica.

Lectures obligatòries:

Dossiers d'apunts, disponibles a l'apartat de  de la pàgina Web de l'assignatura al Campus Virtual.materials
Historia del pensamiento chino. Anne Cheng, Barcelona: Edicions Bellaterra, 2002; capítol 20.
Spence, Jonathan D.  , traducción de Jordi Beltrán Ferrer, Barcelona: Tusquets,En busca de la China moderna
2011; capítols I.1-6. (Aquest és un llibre text per a tota l'assignatura.)
Materials i activitats disponibles al Fòrum de l'assignatura.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'època reformista (segle XIX)

El xoc d'imperis i les seves conseqüències pel pensament xinès tardoimperial. Lin Zexu i les guerres de l'opi. La
Rebel·lió dels Taiping. El moviment d'auto-enfortiment (Feng Guifen, Zeng Guofan, Li Hongzhang, Xue Fucheng,
Zhang Zhidong). Intel·lectuals reformistes (Wang Tao, Yan Fu, Lin Shu, Kang Youwei, Tan Sitong, Liang Qichao,
Zhang Binglin).

Lectures obligatòries:

Dossiers d'apunts, disponibles a l'apartat de  de la pàgina Web de l'assignatura al Campus Virtual.materials
Historia del pensamiento chino. Anne Cheng, Barcelona: Edicions Bellaterra, 2002; capítol 21.
Spence, Jonathan D.  , traducción de Jordi Beltrán Ferrer, Barcelona: Tusquets,En busca de la China moderna
2011; capítols II.7-10.
Materials i activitats disponibles al Fòrum de l'assignatura.

L'època revolucionària (segle XX)

La fita primordial del mòdul consisteix en estudiar i qüestionar, de manera crítica i independent, els principals marcs de discurs que constitueixen les corrents filosòfiques modernes i contemporànies al Japó. Per això, serà necessari proporcionar elcontext específic (històric, polític, cultural) dels autors, textos i escoles de pensament que s'analitzaran detalladament amb la realització de les activitats formatives.

Aquest context pressuposa que serà necessari sortir del cercle hermenèutic de la pura referencialitat. És a dir, encara que s'ha de tenir present que l'assignatura forma part d'un Grau d'Estudis de l'Àsia Oriental i que, per tant, es vincula amb una especialització d'àrea, al parlar del moment modern i contemporani, l'actitud, així com la reflexió dels autors i línies que representen, no es poden comprendre a través d'un pur exercici d'aïllament de la seva representativitat a l'àrea geogràfica compartimentada asiàtica. Per tant, no s'optarà per la idea unilateral i unidireccional pròpia de les habituals històries de la filosofia, sinó que el curs aspira a proporcionar a l'estudiant la possibilitat de situar als autors, textos i escoles dins el marc global al que pertanyen. No es tracta de perpetuar centrismes o fer espai a l'asiocentrisme com alternativa o substitut de l'eurocentrisme. Es tracta, més aviat, de reforçar la tasca filosòfica, reflexiva, dialògica i dialogant. Per això, en estudiar les línies específiques que es posaran a disposició de l'estudiant per articular el seu aprofundiment al coneixement de la filosofia moderna i contemporània japonesa, cal recordar que s'està en un marc de referència que no pot obviar la interacció, transmissió i transferència d'idees.

La matèria s'articularà al voltant del diàleg entre textos teòrics, posicions específiques d'escoles de pensament i pensadors, problemes dins d'un context particular, estudi d'eixos temàtics concrets, etc. 

Continguts

Tema 1. Liberals, reaccionaris i proto-socialistes (1868-1912): La modernitat filosòficaal Japó Meiji.

Tema 2. Subjectivitat, ideologia i cultura (1912-1945): Nishida i la constel·lació filosòfica al voltant de l'Escola de Kyoto.

Tema 3. Pensar la postguerra i la contemporaneïtat (1945-actualitat): memòries de l'ultranacionalisme i moviments filosòfics actuals.

Lectures obligatòries

En iniciar-se el semestre s'indicaran les lectures de caràcter obligatori que formaran part de cadascun dels temes que formen part del mòdul.
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Per tal de garantir una presentació equilibrada del pensament modern i contemporani xinès, d'una banda, i del
pensament modern i contemporani japonès, de l'altra, aquest assignatura s'imparteix en equip. El professor Seán
Golden impartirà la part corresponent al pensament modern i contemporani dela Xina de l'assignatura. La professora
Montserrat Crespín impartirà la part corresponentalpensament modern i contemporani del Japó. La nota de la primera
parta valdrà el 50% de la nota final; la nota de la segona part valdrà el 50% de la nota final.

La programació específica de l'assignatura es publicarà oportunament al Campus Virtual.

Característiques de la part xinesa de l'assignatura:

Aquesta és una assignatura bimodal. Això vol dir que combina les classes presencials amb l'ús de pàgines Web de
docència a través del Campus Virtual de l'Autònoma Interactiva.

Cal llegir les lectures obligatòries (si no, no serien obligatòries, evidentment) i és molt recomanable llegir les lectures
recomanades també (si no, no serien recomanades, evidentment).

A més de les lectures obligatòries, hi ha apunts i dossiers, disponibles al Campus Virtual, que cal consultar.

La radicalització dels reformistes i el rebuig al passat. El debat sobre alternatives revolucionàries (Sun Yat-sen, Hu
Hanmin, Luo Longji, Jiang Tingfu, Hu Shi, Lin Yutang, Chiang Kai-shek). El Moviment de la Nova Cultura (Chen Duxiu,
Hu Shi, Gu Jiegang, Zhang Junmai, Ding Wenjiang, Wu Zhihui, Liang Shuming, Sa Mengwu, He Zhen, Han Yi, Lu
Xun). El Moviment del 4 de Maig. Moviments literaris. El Moviment de la Nova Vida. Senyors de la guerra, guerra civil,
ocupació japonesa. L'adaptació del pensament marxista-leninista a les circumstàncies de la Xina (Chen Duxiu, La
Dazhao, Chu Qiubai). El sorgiment de Mao Zedong coma ideòleg de la revolució socialista i els debats interns del
moviment comunista xinès (Li Lisan, Liu Shipei, Wang Shiwei, Liu Shaoqi, Ding Ling, Peng Dehuai, Wu Han). La
Revolució Cultural com a rebuig de la tradició xinesa.

Lectures obligatòries:

Dossiers d'apunts, disponibles a l'apartat de  de la pàgina Web de l'assignatura al Campus Virtual.materials
Historia del pensamiento chino. Anne Cheng, Barcelona: Edicions Bellaterra, 2002; capítol 22.
Spence, Jonathan D.  , traducción de Jordi Beltrán Ferrer, Barcelona: Tusquets,En busca dela China moderna
2011; capítols III.12-16, IV.17-21.
Citas del Presidente Mao Tse-Tung, Ediciones en Lenguas Extranjeras Pekin<

>.http://www.marxists.org/espanol/mao/citas-indice.htm
Materials i activitats disponibles al Fòrum de l'assignatura.

L'època actual(segle XXI)

El rebuig del maoisme radical i el retorn a la modernització pragmàtica. Les Quatre Modernitzacions i els debats de les
reformes i l'obertura (Zhou Enlai, Deng Xiaoping, Chen Yu). El Mur de la Democràcia (poesia Menglong, art Xingxing,
Wei Jinsheng). La febre de la cultura.  ( Su Xiaokang i Wang Luxiang). La rebel·lió dels universitarisElegia per un riu
(Fang Lizhi). El Nou Confucianisme (Mou Zongsan, Feng Youlan, Bo Yang, Li Zehou, Gu Mu, Du Weiming, Yu
Yingshi). La vida intel·lectual després de 1989 (Wang Hui, Cui Zhiyuan, Xudong Zhang, Gan Yang).

Lectures obligatòries:

Dossiers d'apunts, disponibles a l'apartat de  de la pàgina Web de l'assignatura al Campus Virtual.materials
Spence, Jonathan D.  , traducción de Jordi Beltrán Ferrer, Barcelona: Tusquets,En busca de la China moderna
2011; capítols V.22-25.
Golden, Seán. , Barcelona: Edicions Bellaterra, 2012.China en perspectiva. Análisis e interpretacions
Materials i activitats disponibles al Fòrum de l'assignatura.

Lectures recomanades:

Wang, Hui. , Barcelona: Edicions Bellaterra, 2008.El nuevo orden de China

Metodologia

Característiques de la part japonesa de l'assignatura

El mòdul estarà dividit en classes teòriques i classes pràctiques que requeriran la participació activa dels estudiants. Sempre que sigui possible, es potenciarà la utilització del campus virtual com espai comú per intercanviar informacions relatives a l'assignatura (informacions, debats, materials i recursos complementaris, etc.). 

1) Organització del curs: Durant el desenvolupament del mòdul s'interrelacionaran els objectius, continguts i activitats. S'aconsella planejar una bona organització del temps de lectura i estudi autònoms per poder seguir de manera profitosa i adequadament el sistema d'avaluació.

2) L'aprenentatge es basa en la resolució de les activitats formatives i els casos pràctics proposats per part del docent. El docent orientarà i ajudarà als alumnes en totes aquelles dificultats que puguin sorgir en el seu procés d'aprenentatge, aportant-li la deguda atenció docent constant i comprovant, a través de les diferents activitats formatives, que l'alumne aconsegueix els objectius del curs i desenvolupa les competències generals, transversals i específiques del mateix.

3) Avaluació continuada: Les competències s'adquireixen a partir del plantejament general del curs a les seves classes teòriques i pràctiques així com en el desenvolupament de totes les activitats formatives.

La metodologia específica del curs es vincula especialment a: La lectura de textos i d'altres recursos docents; Potenciar el treball cooperatiu a l'aula, incloent l'anàlisi de diversos recursos docents (textos, imatges, etc.) amb discussions guiades; Estudi de casos; Fomentar la reflexió del propi procés autònom d'aprenentatge; Utilització de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC).
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Avaluació de la part xinesa de l'assignatura - Xina:

La nota d'aquesta meitat de l'assignatura .valdrà un  de la nota final de l'assignatura50%

Hi haurà una prova sobre el pensament de les dinasties Song-Qing .que valdrà un  de la nota final10%

Hi haurà una prova sobre el pensament dels segles XIX-XX .que valdrà un  de la nota final10%

L'alumnat que pretén fer aquesta assignatura a distància haurà de convenir amb el professorat les activitats docents
que caldrà dur a terme.

La docència d'aquesta assignatura té 5 bases: 1) el material docent, els apunts i les lectures obligatòries, 2) les classes
presencials; 3) el treball escrit; 4) les tutories, presencials o electròniques (per correu electrònic); i 5) la participació en
el Fòrum de l'assignatura.

El "Fòrum" de l'assignatura és un espai que complementa l'espai de l'aula. Aquest Fòrum és un espai que ens permet
organitzar consultes i debats sobre els temes relacionats amb l'assignatura. Permet la interacció entre alumne i
professor, d'una banda, i entre alumnes, de l'altra. La participació al Fòrum és tant important com la lectura de la
bibliografia.

Perquè funcioni bé, aquesta docència requereix un seguiment regular i acumulatiu de part de l'alumne. Cal seguir
l'ordre de lectures i d'activitats que consta al Material docent de l'assignatura. Aquest material docent proposa un
desenvolupament ordenat i coordinat del temari de l'assignatura, que vol facilitar l'assimilació i la comprensió dels
continguts de l'assignatura. Per tant, és molt important seguir i mantenir el ritme de presentació del material docent
marcat per la proposta docent.

1.  
2.  

3.  

4.  

5.  

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classe magistral 52,5 2,1 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17

Tipus: Supervisades

Fòrum de l'assignatura 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Tipus: Autònomes

Treball autònom 49,5 1,98 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 17

Avaluació

Per tal de garantir una presentació equilibrada del pensament modern i contemporani xinès, d'una banda, i del pensament modern i contemporani japonès, de l'altra, aquest assignatura s'imparteix en equip. El professor Seán Golden impartirà la part corresponent al pensament modern i contemporani dela Xina de l'assignatura. La professora Montserrat Crespín impartirà la part corresponentalpensament modern i contemporani del Japó. La nota de la primera parta valdrà el 50% de la nota final; la nota de la segona part valdrà el 50% de la nota final. 

Normatives de l'avaluació de la Facultat de Traducció i d'Interpretació
:

En l'avaluació no pot haver cap prova que compti més del 40% de la nota final
No es pot avaluar l'assistència a classe amb una nota que formi part de la nota final. La docència és
presencial, però l'assistència no és obligatòria i no pot ser avaluada amb nota.
Es considera "No avaluable" a qui no hagi realitzat el 75% de les proves d'avaluació o de les proves /
treballs que equivalguin al 75% de la nota final.
Els alumnes que obtinguin una nota final entre 4 i menys de 5, i que hagin realitzat el 75% de les
proves d'avaluació han de tenir la possibilitat, entre les setmanes 16 i 18 inclusivament del semestre,
de realitzar algun tipus de prova o treball específic de recuperació per intentar aprovar.
Vegeu el text de la normativa de la Facultat al final d'aquest apartat sobre l'Avaluació.

S'aplicarà a les notes de la primera part de l'assignatura un 
factor correctiu
basat en el 
ranking
, és a dir, basat en la distribució de les notes entre la totalitat del grup d'estudiants i correspon a la distribució estadística de les notes recomanada pel sistema europeu de transferència de crèdits a nivell universitari: 9,0-10 = millor 10%, 8,0-8,9 = proper 25%, 7,0-7,9 = proper 30%. 6,0-6,9 = proper 25%, 5,0-5,9 = últim 10%. Aquest factor correctiu 
valdrà un 
10%

de la nota final
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Hi haurà un treball escrit sobre algun aspecte del temari de la primera meitat, d'una extensió de 1500 paraules (5 fulls,
doble espai, 12 pt), , i . Les pautesque caldrà lliurar a mitjans de desembre de 2014 que valdrà un  de la nota final20%
del treball es publicaran oportunament al Fòrum de l'assignatura. El treball ha d'incloure una bibliografia de les obres
consultes o de les pàgines Web consultades. No hi ha res de dolent en utilitzar les idees i/o les paraules d'un altre
autor per il·lustrar una exposició pròpia, però cal indicar amb cometes ("…") les paraules o les idees d'un altre autor, i
cal el nom de l'autor i la font, sigui llibre o sigui pàgina Web. Qualsevol cas de plagi, és a dir, l'ús d'un text d'un altre
autor, sense indicar el nom de l'autor i la font de la informació, i sense indicar amb cometes el text copiat o les idees
copiades, rebrà la nota de 0 (SUSPENS) automàticament. Caldrà lliurar el treball a través de l'eina de "lliurament de
treballs" a la pàgina Web de l'assignatura. Els treballs que arriben tard rebran una reducció de la nota.

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

de la nota final
.

Avaluació de la part japonesa de l'assignatura:

La qualificació obtinguda a aquest mòdul de l'assignatura es correspon amb el 50% de la nota final.

Activitats formatives

Es valorarà molt positivament la participació a classe (reflexions sobre lectures, contribucions, actitud). Per potenciar la participació activa i el treball col·lectiu a l'aula, és possible que el docent demani als alumnes que realitzin alguna breu presentació, com a mínim d'un text dels que s'indicaran com lectures obligatòries, per iniciar la discussió a classe. Aquestes presentacions poden consistir en una síntesi que serveixi com base per iniciar la discussió conjunta i guiada a la classe, destacant els punts principals del text/os i proposant preguntes a partir de la seva lectura. 

Activitat 1: Exercici pràctic d'anàlisi de textos filosòfics.

Amb l'objectiu de facilitar que, progressivament, els estudiants adquireixin la capacitat de llegir, comprendre i
analitzar textos, en detall i amb rigor metodològic, aquesta activitat formativa consisteix en la realització a
classe d'un exercici pràctic de comentari i anàlisi de textos filosòfics.

Data de realització: La programació de les dates concretes d'avaluació i lliuraments de treballs i pràctiques
acadèmiques s'indicarà convenientment a l'inici del semestre.

Avaluació: Aquest exercici pràctic es correspondrà amb un 30% de l'avaluació final del mòdul.

Activitat 2: Redacció d'un article filosòfic.

L'estudiant redactarà un article acadèmic filosòfic on analitzarà alguna qüestió relativa a la modernitat i
contemporaneïtat filosòfiques al Japó.

Per organitzar i preparar la redacció del seu article, l'alumne ha de realitzar el següent:

(a) Dins de l'ampli ventall obert amb la temàtica del mòdul dedicat a presentar el pensament modern i
contemporani del Japó, que durant el curs podrà comprovar fent les lectures obligatòries que s'indicaran
convenientment, l'estudiant haurà de triar un aspecte concret, que serà objecte del seu estudi i que analitzarà i
exposarà per escrit.

(b) Més enllà de les recomanacions de lectures i bibliografia aportades pel docent, l'estudiant haurà de buscar
i delimitar més fonts bibliogràfiques i recursos que li hauran de servir per confeccionar d'una manera
autònoma el marc teòric del treball.

(c) Haurà de seguir un esquema metodològic coherent que li permeti enfortir la seva capacitat de redactar
tesis filosòfiques originals, argumentant els seus judicis i presentant-los en forma d'article científic.

Un bon article filosòfic hauria de tenir:

Un objecte d'estudi clarament definit i relacionat amb els continguts del mòdul. Així doncs, l'estudiant
ha de plantejar una pregunta inicial clarament expressada en relació a una proposició argumentativa o
interpretativa igualment clara. Cal que comuniqui per escrit al docent quina és la pregunta bàsica que
voldrà destriar al seu article. El docent serà l'encarregat de donar-li els comentaris i pautes oportunes.
El seu treball acadèmic ha de tenir relació directa amb la disciplina filosòfica i, per tant, amb la
bibliografia relativa a aquesta qüestió. Això significa, entre altres coses, quesempre que indiqui en el
seu treball acadèmic personal les idees dels autors o en faci referència als seus textos, ha de quedar
clar que ha entès les tesis més rellevants, els conceptes i nocions. I, per tant, que no divaga en
qüestions accessòries i no determinants per l'objecte d'estudi sobre el que tracta el seu treball escrit.
L'article ha de tenir una estructura ben organitzada que permeti desenvolupar sistemàticament les
idees pròpies. Es recomana començar fent un esborrany d'aquesta estructura, quese li ha d'enviar al
docent que el comentarà i corregirà, si escau. A partir d'aquest esquema sistematitzat inicial i després
de rebre les indicacions oportunes, l'estudiant desenvoluparà el seu treball.
L'estudiant ha de donar evidències i recolzar els propis arguments i proposicions amb cites adequades,
fets o reflexions rellevants, etc., que matisin i donin profunditat a les seves reflexions personals.
Ha d'oferir una valoració final o conclusió que sigui clara i sintetitzi la medul·la del anàlisi presentat.
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Extensió:L'exercici tindrà una extensió entre 3-5 pàgines. S'ha d'utilitzar el tipus de lletra Times New Roman
12 o Arial 11, amb espai interlineal 1,5 i marges 3cm. El lliurament d'aquest i altres treballs ha de regir-se
obligatòriament pels criteris de tipus formal i acadèmics que apareixen a aquesta guia. El no seguiment
d'aquests criteris pot comportar una penalització a la qualificació o la no acceptació del treball. Per qualsevol
dubte sobre aquestes qüestions, l'estudiant ha de contactar amb el docent.

Lliurament: Per facilitar l'avaluació individualitzada i el retorn, el lliurament dels treballs es realitzarà a través
del Campus virtual, en arxiu .rtf.

Data de lliurament: La programació de les dates concretes d'avaluació i lliurament de treballs i pràctiques
acadèmiques s'indicarà convenientment a l'inici del semestre.

Avaluació: El lliurament d'aquest exercici acadèmic es correspondrà amb un 35% de l'avaluació del mòdul.

Puntualitat: No s'acceptaran treballs que es lliurin amb posterioritat a la data de lliurament fixada al calendari
acadèmic.

Activitat 3: Prova escrita final.

L'estudiant haurà de superar una prova escrita al final del semestre que consistirà, bé en preguntes curtes a
desenvolupar o en exercicis de comentaris de textos que facin referència a alguna/es de les lectures
obligatòries i/o qüestions tractades al mòdul.

Avaluació: La prova final escrita computarà un 35% de la nota final del mòdul.

Data de la prova final: La programació de les dates concretes d'avaluació i lliurament de treballs i pràctiques
acadèmiques s'indicarà convenientment a l'inici del semestre.

Avaluació d'alumnes que segueixen el mòdul a distància.

Per poder avaluar als estudiants que estiguin realitzant un programa de mobilitat i intercanvi, es requereix que
procedeixin a realitzar  les següents activitats formatives:totes

Activitat 1: Exercici pràctic d'anàlisi de textos filosòfics.

Amb l'objectiu de facilitar que, progressivament, els estudiants adquireixin la capacitat de llegir, comprendre i
analitzar textos, en detall i amb rigor metodològic, aquesta activitat formativa consisteix en la realització a
classe d'un exercici pràctic de comentari i anàlisi de textos filosòfics.

L'enunciat de la pràctica estarà disponible al Campus virtual dins la data que s'indiqui per a la realització de
l'exercici. Amb aquest enunciat també trobarà les indicacions per procedir a realitzar l'exercici així com
retornar-lo dins el termini fixat per part del docent. La devolució fora del termini temporal indicat serà motiu de
consideració de no presentació de l'exercici.

Data de realització: La programació de les dates concretes d'avaluació i lliuraments de treballs i pràctiques
acadèmiques s'indicarà convenientment a l'inici del semestre.

Avaluació: Aquest exercici pràctic es correspondrà amb un 30% de l'avaluació final del mòdul.

Activitat 2: Redacció d'un article filosòfic.

L'estudiant redactarà un article acadèmic filosòfic on analitzarà alguna qüestió relativa a la modernitat i
contemporaneïtat filosòfiques al Japó.

Per organitzar i preparar la redacció del seu article, l'alumne ha de realitzar el següent:

(a) Dins de l'ampli ventall obert amb la temàtica del mòdul dedicat a presentar el pensament modern i
contemporani del Japó, que durant el curs podrà comprovar fent les lectures obligatòries que s'indicaran
convenientment, l'estudianthaurà de triar un aspecte concret, que serà objecte del seu estudi i que analitzarà i
exposarà per escrit.
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

(b) Més enllàde les recomanacions de lectures i bibliografia aportades pel docent, l'estudiant haurà de buscar i
delimitar més fonts bibliogràfiques i recursos que li hauran de servir per confeccionar d'una manera autònoma
el marc teòric del treball.

(c) Haurà de seguir un esquema metodològic coherent que li permeti enfortir la seva capacitat de redactar
tesis filosòfiques originals, argumentant els seus judicis i presentant-los en forma d'article científic.

Un bon article filosòfic hauria de tenir:

Un objecte d'estudi clarament definit i relacionat amb els continguts del mòdul. Així doncs, l'estudiant
ha de plantejar una pregunta inicial clarament expressada en relació a una proposició argumentativa o
interpretativa igualment clara. Cal que comuniqui per escrit al docent quina és la pregunta bàsica que
voldrà destriar al seu article. El docent serà l'encarregat de donar-li els comentaris i pautes oportunes.
El seu treball acadèmic ha de tenir relació directa amb la disciplina filosòfica i, per tant, amb la
bibliografia relativa a aquesta qüestió. Això significa, entre altres coses, que sempre que indiqui en el
seu treball acadèmic personal les idees dels autors o en faci referència als seus textos, ha de quedar
clar que ha entès les tesis més rellevants, els conceptes i nocions. I, per tant, que no divaga en
qüestions accessòries i no determinants per l'objecte d'estudi sobre el que tracta el seu treball escrit.
L'article ha de tenir una estructura ben organitzadaque permeti desenvolupar sistemàticament les idees
pròpies. Es recomana començar fent un esborrany d'aquesta estructura, que se li ha d'enviar al docent
que el comentarà i corregirà, si escau. A partir d'aquest esquema sistematitzat inicial i després de rebre
les indicacions oportunes, l'estudiant desenvoluparà el seu treball.
L'estudiant ha de donar evidències i recolzar els propis arguments i proposicions amb cites adequades,
fets o reflexions rellevants, etc., que matisin i donin profunditat a les seves reflexions personals.
Ha d'oferir una valoració final o conclusió que sigui clara i sintetitzi la medul·la del anàlisi presentat.

Extensió:L'exercici tindrà una extensió entre 3-5 pàgines. S'ha d'utilitzar el tipus de lletra Times New Roman
12 o Arial 11, amb espai interlineal 1,5 i marges 3cm. El lliurament d'aquest i altres treballs ha de regir-se
obligatòriament pels criteris de tipus formal i acadèmics que apareixen a aquesta guia. El no seguiment
d'aquests criteris pot comportar una penalització a la qualificació o la no acceptació del treball. Per qualsevol
dubte sobre aquestes qüestions, l'estudiant ha de contactar amb el docent.

Lliurament: Per facilitar l'avaluació individualitzada i el retorn, el lliurament dels treballs es realitzarà a través
del Campus virtual, en arxiu .rtf.

Data de lliurament: La programació de les dates concretes d'avaluació i lliurament de treballs i pràctiques
acadèmiques s'indicarà convenientment a l'inici del semestre.

Avaluació: El lliurament d'aquest exercici acadèmic es correspondrà amb un 35% de l'avaluació del mòdul.

Puntualitat: No s'acceptaran treballs que es lliurin amb posterioritat a la data de lliurament fixada al calendari
acadèmic.

<pclass="Default">

Activitat 3: Prova escrita final.

L'estudiant haurà de superar una prova escrita al final del semestre que consistirà, bé en preguntes curtes a
desenvolupar o en exercicis de comentaris de textos que facin referència a alguna/es de les lectures
obligatòries i/o qüestions tractades al mòdul.

L'enunciat de la prova estarà disponible al Campus virtual dins la data que s'indiqui per a la realització de
l'exercici. Amb aquest enunciat també trobarà les indicacions per procedir a realitzar l'exercici així com
retornar-lo dins el termini fixat per part del docent. La devolució fora del termini temporal indicat serà motiu de
consideració de no presentació a la prova.

Avaluació: La prova final escrita computarà un 35% de la nota final del mòdul.

Data de la prova final: La programació de les dates concretes d'avaluació i lliurament de treballs i pràctiques
acadèmiques s'indicarà convenientment a l'inici del semestre.
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Criteris d'avaluació generals per les activitats del curs: 

Les activitats formatives seran avaluades segons els següents criteris i característiques:

Adequació. Es valorarà el grau de resposta a la pregunta o a allò que demana l'enunciat; el grau
d'utilització dels conceptes i termesprincipals; el grau de qüestionament productiu dels conceptes i
termes principals.
Comprensió i coneixement. Es valorarà el grau de comprensió i coneixement del tema treballat i de la
temàtica general de l'assignatura, inclosos els enfocaments teòrics i crítics rellevants; l'assimilació i
integració de material addicional no tractat directament a l'assignatura.
Desenvolupament argumental i crític. Es valorarà el grau de coherència de la línia argumental
sostinguda al llarg de tota l'activitat i recolzada en l'anàlisi; el grau d'integració de les citacions
bibliogràfiques en la pròpia argumentació; el grau de capacitat per anar més enllà de les idees
presentades en la bibliografia crítica; el grau d'originalitat i/o independència de pensament i de
capacitat crítica.
Estructura iorganització. Es valorarà el grau de coherència i elegància de l'estructura; la qualitat en
l'organització del material.
Expressió i estil. Es valorarà el grau de domini de la llengua tant des del punt de vista gramatical com
pel que fa a la coherència i la cohesió; el grau d'adequació al registre acadèmic; el grau d'ús de
terminologia especialitzada.
Presentació de l'aparell crític. Es valorarà la presentació de notes i bibliografia d'acord amb uns criteris
d'estil coherents i reconeguts en l'àmbit acadèmic.
Presentació formal. Es valorarà la presentació formal en aspectes com ara: cos i tipus de lletra,
interlineat, pàgines numerades, bona distribució de paràgrafs, bon ús dels recursos gràfics (cursiva,
negreta, cometes...), inclusió del nom de l'estudiant i de l'assignatura a la primera pàgina, títol de
l'enunciat a l'encapçalament del treball.

Plagi i còpia

Un fenomen que ha proliferat i necessita un tractament ordenat i clar és el plagi. Es dóna de dues maneres
bàsiques:

(a) de fonts en paper (llibres, articles,...) o de documentació present a la xarxa (avui dia tan fàcil de copiar i
enganxar), sense citar-ne la procedència i fent-los passar per propis; i (b) de treballs d'altres estudiants i/o
d'altres semestres (en aquest cas hi ha dos responsables, el qui presta el seu treball i el que el manlleva i
l'aprofita).

Qualsevol cas de plagi, és a dir, la utilització d'un text d'un altre autor sense indicar el nom de l'autor i la font
de la informació i els casos en els quals no es citi amb claredat el text copiat o les idees copiades, tindrà una
nota de 0 (suspens) automàticament.

Criteris formals

Els lliuraments que es produeixin en el mòdul han de regir-se per les següents pautes de tipus formal:

PRESENTACIÓ: A la primera pàgina de l'activitat ha de constar la informació següent: Títol del treball. Nom
de l'alumne/a. Ensenyament. Assignatura. Professor responsable. Curs acadèmic.

NUMERACIÓ DE PÀGINES: Les pàgines del treball han d'estar numerades.

BIBLIOGRAFIA: Cada treball ha d'incloure en el seu darrer apartat, una bibliografia que especifiqui les vàries
obres utilitzades en el treball així com d'altres fonts consultades, com poden ser pàgines web. Hi ha diversos
models vàlids de citació de referències bibliogràfiques com ara:

Format de la bibliografia per a llibres:

Cognom/s autor/a, (Inicial/s del) nom (any de publicació). Títol del llibre (edició, traducció de, volum, pàgines).
Lloc: editorial ("Col·lecció", núm.).

Format de la bibliografia per articles:
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Cognom/s autor/a, (Inicial/s del) nom (any de publicació). "Títol de l'article". Nom de la publicació (núm., mes,
pàg.). Lloc.

Format de la bibliografia per a publicacions en línia:

Cognom/s, Nom complet (any). Títol del treball [unitat de contingut + tipus de suport]. Editorial. [Data de
darrera consulta]. <URL>

Per a qualsevol dubte sobre aquestes qüestions cal que l'estudiant contacti amb el docent. No seguir aquestes
pautes formals pot comportaruna penalització en la nota o la no acceptació del treball.

Criteris de rigor acadèmic

La formació universitària ha de vetllar per la formació de futurs experts amb formació crítica i especialitzada a
lesseves disciplines. Així, és indispensable que, en el marc d'un programa d'ensenyament universitari com el
Grau d'Estudis de l'Àsia Oriental de la UAB, els treballs i les activitats dels estudiants vagin molt més enllà de
fonts i formes discursives de divulgació.

Les fonts divulgatives d'Internet són útils, però en cap cas no poden substituir les veus i els canals pròpiament
acadèmics. La consulta de fonts com ara la wikipedia, la premsa informativa o els blogs lúdics no pot anar en
detriment de la consulta i la citació bibliogràfica acadèmica. Els treballs de les assignatures, doncs, hauran de
ser textos argumentatius, amb una estructura, llenguatge i rigor propis del gènere universitari.

Per a qualsevol dubte sobre aquestes qüestions cal que l'estudiant contacti amb el docent. No seguir aquests
criteris de rigor acadèmic pot comportar una penalització en la nota o la no acceptació del treball.

Si a cadascuna de les dues parts (Xina / Japó) de l'assignatura no s'obté una nota mínima de 5,0, resultant de
la mitjana de les diferents proves d'avaluació que integren cada part, no es podrà aprovar l'assignatura.

Normativa de la Facultat:

La qualificació serà un NO AVALUABLE quan l'alumne no s'ha presentat al 75% de les activitats avaluables.

Segons la normativa aprovada per la Comissió d'Ordenació Acadèmica i de Titulacions de la FTI, i ratificada
per la Junta de Facultat el 9 de juny de 2010, només es podrà recuperar l'assignatura en els casos següents:

- Quan, de manera justificada, l'alumne no s'hagi presentat al 25 - 30% de les activitats avaluables;

- Quan la nota final, incloent-hi la nota per a la competència clau de l'assignatura, prèvia a l'acta sigui entre un
4 i un 4,9.

En tots dos casos l'estudiant es presentarà exclusivament a les activitats o proves no presentades o suspeses.

S'exclouen de la recuperació de nota les proves suspeses por còpia o plagi.

En cap cas es podrà recuperar nota mitjançant una prova final equivalent al 100% de la nota.

En cas que es produeixin diverses irregularitats en les activitats d'avaluació d'una mateixa assignatura, la
qualificació final d'aquesta assignatura serà 0. S'exclouen de la recuperació de nota les proves suspeses por
còpia o plagi. Es considera com a "còpia" un treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un/a altre/a
company/a, i com a "plagi" el fet de presentar part o tot un text d'un autor com a propi, és a dir, sense citar-ne
les fonts, sigui publicat en paper o en forma digital a Internet. La còpia i el plagi són robatoris intel·lectuals i,
per tant, constitueixen una falta que serà sancionada amb la nota "zero". En el cas de còpia entre dos
alumnes, si no es pot saber qui ha copiat qui, s'aplicarà la sanció a tots dos alumnes.

Activitats d'avaluació

Resultats
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Títol Pes Hores ECTS d'aprenentatge

prova presencial o no presencial sobre els conceptes bàsics del
pensament modern i contemporani de la Xina

15% 1 0,04 2, 3, 4, 5

Prova sobre el pensament de les dinasties Song-Qing 10% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 11, 13, 17

prova sobre el pensament dels segles XIX-XX de la Xina 10% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17

Treball escrit sobre el pensament modern i contemporani de la Xina 15% 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10, 13, 17

1r exercici sobre un text acadèmic del pensament modern in
contemporani del Japó

30% 15 0,6 2, 3, 4, 5, 6, 7

2n exercici sobre un text acadèmic del pensament modern in
contemporani del Japó

20% 10 0,4 2, 3, 4, 5, 6, 7
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