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Charakterystyka kierunku

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Nazwa kierunku: Korean Studies

Poziom: drugiego stopnia

Profil: ogólnoakademicki

Forma: studia stacjonarne

Język studiów: angielski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się

Nauki o kulturze i religii 93,0%

Nauki o polityce i administracji 6,0%

Nauki prawne 1,0%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia

Charakterystyka kierunku

Studia nad Koreą Korean Studies ro program typu double degree przygotowany w ścisłej współpracy z południowokoreańsim
partnerem Keimyung University w Daegu, który ma na celu wzbogacenie oferty studiów związanych z przestrzenią azjatycką
i  odpowiada  na  rosnące  w  ostatnich  latach  zapotrzebowanie  na  programy  dot.  Półwyspu  Koreaskiego,  jego  specyfiki  i
znaczenia  w  relacjach  międzynarodowych.  Jest  to  pierwszy  program  dotyczący  szeroko  rozumianych  studiów  nad
współczesną Koreą i jej uwarunkowaniami w języku angielskim i z dużym komponentem języka koreańskiego. Pierwszy rok
studiów  odbywa  się  w  Uniwersytecie  Jagiellońskim,  w  Instytucie  Bliskiego  i  Dalekiego  Wschodu,  drugi  natomiast  u
koreańskiego partnera. Studia Korean Studies są unikatowe w skali kraju i stanowią przykład ciągłego rozwoju studiów
azjatyckich prowadzonych w Instytucie. Kształcenie studenta ma więc na celu poszerzanie wiedzy w zakresie objętym
programem studiów, rozwijanie umiejętności indywidualnego oraz grupowego rozwiązywania problemów i przygotowanie
Absolwenta do pracy związanej z przestrzenią koreańską, zarówno w Polsce jak i za granicą.

Koncepcja kształcenia

Kształcenie studenta w ramach programu Korean Studies, we współpracy z Keimyung University wpisuje się w prowadzone
przez  uczelnię  działania  o  charakterze  umiędzynarodowienia,  zarówno w odniesieniu  do  zwiększenia  ilości  studentów
obcokrajowców, jak również tworzenia atrakcyjnych programów we współpracy z zagranicznymi partnerami, co wpływa
również na innowacje w zakresie dydaktyki, poprzez stymulowanie środowiska akademickiego i wymianę doświadczeń.

Cele kształcenia

przygotowanie Absolwenta do samodzielnej i pogłębionej analizy zjawisk społecznych regionu Półwyspu Koreańskiego, także
w oparciu o badania terenowe.
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dogłębne zapoznanie Absolwenta z  wielowarstwową specyfiką społeczną oraz kulturową na Półwyspie Koreańskim w wielu
obszarach w oparciu o analizy, teksty źródłowe i badania terenowe.
przygotowanie Absolwenta do funkcjonowania w międzynarodowym środowisku w ramach koreańskiej etykiety biznesowej
opanowanie przez Absolwenta języka koreańskiego w stopniu umożliwiającym codzienną komunikację, pogłębioną podczas
rocznego pobytu w Korei oraz korzystanie z różnego typu materiałów źródłowych, przekazów medialnych etc. na temat
wspłczesnej sytuacji społeczno-politycznej na Półwyspie

Potrzeby społeczno-gospodarcze

Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku

Zdobyte w trakcie studiów wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwentów znajdą zastosowanie w pracy w
instytucjach tak diagnozujących,  jak i  kreujących różne sfery aktywności  społecznej.  Absolwent może podjąć pracę w
administracji  rządowej  każdego  szczebla,  lokalnych  instytucjach  samorządowych,  różnych  instytucjach  aktywności
kulturalnej,  w  sektorze  prywatnym:  mediach,  agencjach  badań  rynkowych,  reklamowych  i  public  relations,  a  także
pozarządowym:  stowarzyszeniach,  fundacjach  i  organizacjach  związanych  z  promowaniem  kultury,  biznesu,  edukacji,
komunikacji,  turystyki,  handlu.  Uzyskane kwalifikacje  w zakresie  specjalności  ukierunkowanej  na  studia  nad Koreą ułatwią
absolwentom pracę w środowisku międzynarodowym zarówno w kraju, jak i za granicą. Ułatwiają także prowadzenie własnej
aktywności  gospodarczej,  ukierunkowanej na współpracę z krajami regionu. Absolwenci mogą pracować w krajowych i
międzynarodowych instytucjach, w tym głównie zaangażowanych we współpracę z Koreą. Mają także możliwość pracy w
administracji publicznej, instytucjach kultury, wydawnictwach, mediach itp

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi

Studia double degree Korean Studies, przygotowane w ramach Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu wspólnie z Keimyung
University  stanowią  odpowiedź  na  wzrost  zarówno zainteresowania  badaniami  akademickimi,  poświęconymi  regionowi
Półwyspu  Koreańskiego,  jak  również  na  coraz  większe  możliwości  partycypowania  na  rynku  pracy  firm  koreańskich  (np.
ulokowanych w Polsce). Program jest skonstruowany z modułów, pozwalających nie tylko na zdobycie wiedzy o charakterze
socjokulturowym,  ale  także  na  rozbudowanie  umiejętności  poruszania  się  w  środowisku  koreańskim  i  nabywanie
doświadczenia w badaniach terenowych, które mogą być prowadzone w trakcie rocznego pobytu na koreańskiej uczelni.
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Nauka, badania, infrastruktura

Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Interdyscyplinarne, kompleksowe badania prowadzone przez pracowników Instytutu, specjalizujących się w regionie studiów
obejmują cały obszar Półwyspu Koreańskiego. Zakres badań: społeczeństwo, kultura, polityka, historia, gospodarka oraz
środowisko naturalne krajów regionu.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Obok  przedmiotów  zapewniających  dobre  zapoznanie  się  z  problemami  społecznymi,  kulturowymi,  politycznymi  oraz
gospodarczymi  regionu,  a  także  z  kontekstem  historycznym  i  geograficznym,  program  studiów  umożliwia  studentowi
opanowanie w stopniu komunikatywnym języka koreańskiego. Uzyskane podczas studiów kompetencje językowe pozwalają
głębiej zrozumieć różnorodne aspekty tradycji i współczesności regionu Półwyspu Koreańskiego, a także prowadzić badania
naukowe oparte na źródłach prymarnych. Koncepcja programu kształcenia została opracowana w sposób nowatorski  i
dostosowana do ogólnych założeń programu studiów w IBiDW.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Instytut  zlokalizowany jest  w nowo wyremontowanym budynku przy ul.  Oleandry 2a,  dzięki  czemu dysponuje dobrą i
nowoczesną  infrastrukturą.  Osiem  sal  dydaktycznych  pozostaje  w  bezpośredniej  administracji  Instytutu,  pozostałymi
ośmioma dysponuje Instytut Konfucjusza,  który mieści  się w tym samym budynku. Wszystkie sale są multimedialne i
przygotowane do prowadzenia również specjalistycznych zajęć językowych. Księgozbiór Instytutu jest włączony do zasobu
Biblioteki Jagiellońskiej, która jest zlokalizowana naprzeciwko nowej siedziby Instytutu, dzięki czemu studenci mają ciągły
dostęp do zbiorów.
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Program

Podstawowe informacje

Klasyfikacja ISCED: 0314

Liczba semestrów: 4

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu:

Student w trakcie programu ma do zaliczenia określoną liczbę przedmiotów obowiąkowych oraz fakultatywnych. Student
przygotowuje także pracę dyplomową z wybranej przez siebie dyscypliny (nauk o polityce i administracji lub nauk o kulturze i
religii) oraz zdaje dwa egzaminy dyplomowe na obu uczelniach.

Liczba punktów ECTS

konieczna do ukończenia studiów 121

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia 100

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych 36

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej 42

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych 0

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych

Liczba godzin zajęć

Łączna liczba godzin zajęć: 974

Praktyki zawodowe

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Brak

Ukończenie studiów

Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)

Student  w  ramach  program  jest  zobowiązany  wykonać  wskazane  przedmioty  o  charakterze  obligatoryjnym  oraz
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fakultatywnym, oraz przystąpić do podwójnej obrony pracy - w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu oraz w Keimyung
University.
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Efekty uczenia się

Wiedza

Kod Nazwa PRK

KOR_K2_W01 Absolwent zna i rozumie znaczenie pogłębionej metodologii do badań nad
współczesnymi relacjami w obręcie Półwyspu Koreańskiego P7U_W

KOR_K2_W02 Absolwent zna i rozumie mechanizmy funkcjonowania obu społeczeństw koreańskich
w perspektywie porównawczej P7U_W, P7S_WG

KOR_K2_W03 Absolwent zna i rozumie specyfikę i teorie w obszarze studiów koreańskich z
perspektywy badań regionalnych nad Azją P7U_W, P7S_WG

KOR_K2_W04 Absolwent zna i rozumie przemiany wartości, relacji o charakterze społecznym w
Korei i ich wpływ na wizerunek medialny regionu P7S_WG

KOR_K2_W05
Absolwent zna i rozumie potrafi skorzystać z metodyki przedstawionej w trakcie
programu do samodzielnych badań i przygotowania analizy odnośnie problematyki
koreańskiej

P7U_W, P7S_WG

Umiejętności

Kod Nazwa PRK

KOR_K2_U01 Absolwent potrafi stawiać hipotezy badawcze dotyczące zakresu studiów koreańskich
i rozwiązywać problemy w oparciu o metodologię i badania własne

P7U_U, P7S_UW,
P7S_UU

KOR_K2_U02
Absolwent potrafi opracować w zespole badawczym materiał i prezentację wyników
pozwalających na ukazanie uwarunkowań związanych ze współczesnymi
zagadnieniami badań nad Koreą

P7S_UW,
P7S_UO, P7S_UU

KOR_K2_U03 Absolwent potrafi potrafi budować postawę otwartości w środowisku
międzynarodowym i rozwijać badania z zakresu tematyki koreańskiej

P7U_U, P7S_UO,
P7S_UU

KOR_K2_U04 Absolwent potrafi na poziomie komunikatywnym opanować język koreański,
umożliwiający badanie specyfiki medialnej i biznesowej P7S_UK

Kompetencje społeczne

Kod Nazwa PRK

KOR_K2_K01 Absolwent jest gotów do kreowania swojej roli w kontekście współczesnych realiów,
dbając o ciągłe poszerzanie swojej wiedzy z problematyki koreańskiej P7U_K, P7S_KR

KOR_K2_K02 Absolwent jest gotów do zaprezentowania przemyślanej koncepcji zdobywanego
zawodu, powiązanej z wyzwaniami współczesnego świata P7U_K, P7S_KK

KOR_K2_K03 Absolwent jest gotów do działania w sposób efektywny spełniając rolę specjalisty w
obszarze współpracy międzynarodowej pomiędzy Koreą a pozostałymi krajami P7U_K, P7S_KO
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Plany studiów

Semestr 1

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Introduction to Korean Studies 48 7,0 egzamin O

Korean language 96 9,0 egzamin O

Occupational Safety and Health 4 - zaliczenie O

Copyright Law 10 1,0 egzamin O

Grupa zajęć fakultatywnych O

Konieczność realizacji 42 punktów ECTS w ramach kursów fakultatywnych.

History of the Korean Peninsula & Korean-Polish Relations in the
XXth Century 48 7,0 egzamin F

Korean Penisula: Geography, Culture and Society 48 7,0 egzamin F

Optional course - to be presented by the Korean partner 48 7,0 egzamin F

Optional course - to be presented by the Korean partner 48 7,0 egzamin F

Optional course - to be presented by the Korean partner 48 7,0 egzamin F

Optional course - to be presented by the Korean partner 48 7,0 egzamin F

Optional course - to be presented by the Korean partner 48 7,0 egzamin F

Optional course - to be presented by the Korean partner 48 7,0 egzamin F

Optional course - to be presented by the Korean partner 48 7,0 egzamin F

Semestr 2

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Korean in media and business 48 7,0 egzamin O

Researcher's workshop 48 7,0 egzamin O

MA Seminar 48 7,0 zaliczenie O

Korean language 96 9,0 egzamin O

Grupa zajęć fakultatywnych O

Konieczność realizacji 42 punktów ECTS w ramach kursów fakultatywnych.

Optional course - to be presented by the Korean partner 48 7,0 egzamin F

Optional course - to be presented by the Korean partner 48 7,0 egzamin F

Optional course - to be presented by the Korean partner 48 7,0 egzamin F

Optional course - to be presented by the Korean partner 48 7,0 egzamin F

Optional course - to be presented by the Korean partner 48 7,0 egzamin F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Optional course - to be presented by the Korean partner 48 7,0 egzamin F

Optional course - to be presented by the Korean partner 48 7,0 egzamin F

Semestr 3

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

MA Seminar 48 7,0 zaliczenie O

Korean language 96 9,0 egzamin O

Semestr 4

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

MA Seminar 48 7,0 zaliczenie O

Korean language 96 9,0 egzamin O

O - obowiązkowy
F - fakultatywny
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Sylabusy
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Introduction to Korean Studies

Nazwa przedmiotu
Introduction to Korean Studies

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Introduction to Korean Studies

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
Korean Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 48

Liczba punktów ECTS
7

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 - the student will be able to apply effective search strategies to locate and to evaluate information on Korea and
Korean Peninsula

C2 - the student will be able to relate basic facts of Korean history, economics, politics, society and culture

C3 the student will be able to identify major geographic features of Korean Peninsula

C4 the student will be able to present research results in oral and written academic reports

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 - the student knows and understands basic terminology and methods of
interdisciplinary research in the field of Korean Studies

KOR_K2_W01, KOR_K2_W03,
KOR_K2_W05

W2 - the student has specialist knowledge on interdisciplinary methods of
research in social science and humanities

KOR_K2_W01, KOR_K2_W03,
KOR_K2_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1 - the student is able to browse and critically asses sources regarding Korean
issues KOR_K2_U01, KOR_K2_U02
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U2 - the student understands basic principles underlying casual inference and
knows the strengths and weaknesses of different kinds of research KOR_K2_U02, KOR_K2_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 - the student is able to pose a proper research questions and design
a research accordingly

KOR_K2_K01, KOR_K2_K02,
KOR_K2_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

The course is an introduction Korean Studies. It examines the research methods used
in the field of Korean Studies, as well as some important aspects of various regions of
Asia, and the regions interrelationships with the rest of the world. The following main
topics will be explored: 1. Research question formulation 2. Interpretation of empirical
data 3. Interdisciplinary research design 4. Components of traditional and
contemporary Asian/Korean political, social, and cultural patterns 5. Geography of
Asia and interrelationships with the rest of the world 6. Locating and to evaluating
information on Korean Peninsula in all formats (print, electronic, microform, video,
DVD) and of all types (books, articles, reference materials, etc.) 7. Presentation of
research skills to carry out research on topics related to Korean Peninsula.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład esej, prezentacja participation in class, absence 2 times per course allowed, homework,
team work, multi-media presentation, final essay (2000 words)

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 48

przygotowanie prezentacji multimedialnej 24

przygotowanie eseju 72

zbieranie informacji do zadanej pracy 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
204

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
48

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

esej prezentacja

W1 x

W2 x x

U1 x x

U2 x x

K1 x x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
History of the Korean Peninsula & Korean-

Polish Relations in the XXth Century

Nazwa przedmiotu
History of the Korean Peninsula & Korean-Polish Relations in the XXth Century

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
History of the Korean Peninsula & Korean-Polish Relations in the XXth Century

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
Korean Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 48

Liczba punktów ECTS
7

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 students understand and remember basic facts about Korean history from ancient times until 20th Century

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student knows basic information about Korean states on the Korean Peninsula and in
Manchuria as well as about Polish-Korean relations in the 20th Century KOR_K2_W02

W2 student understands complexity of Korean relations with its closest foreign partners -
China and Japan KOR_K2_W02

W3 student understands that the Cold War affected Polish politics towards both Korean states KOR_K2_W02

W4 student understands how crucial historical events influenced present situation on the
Korean Peninsula KOR_K2_W03

Umiejętności – Student potrafi:

U1 student can point out the most important events in Korean history as well as those
concerning Polish-Korean relations in the 20th Century KOR_K2_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1 student is ready to study other Korean affairs and specified problems in regard to current
Polish-Korean relations KOR_K2_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. - Societies of Prehistoric Times on the Korean Peninsula W4, U1, K1

2. - Walle-Town States and Confederated Kingdoms W1

3. The Three Kingdoms era W1

4. - Korea under rule of Goryeo dynasty W1

5. - Korea under rule of Yi dynasty W1, W2

6. - Japanese occupation of Korea W2

7. - division of Korea and the Korean War W4

8. - South Korea from Syngman Rhee to Kim Dae-jung W4

9. - North Korean: from Soviet puppet to the "hermit kingdom" W4

10. - First contacts between Poles and Koreans in the early 20th Century U1

11. - Polish support for North Korea during the Korean War W3

12. - Polish participation in reconstruction of DPRK after the Korean War W3

13. - Decline of relations in the first half of the 1960s W3

14. - Polish participation in the Neutral Nations Repatriation Commission in Korean W3

15. - Polish participation in the Neutral Nations Supervisory Commission in Korea W3

16. South Korean efforts to establish diplomatic relations with Poland in the 1970s and
1980s W3

17. Impact of the Seoul Olympic Games on relations between Poland and both Korean
states W4

18. - Decline of Polish-North Korean relations in the 1990s W3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny / ustny writing exam

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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konwersatorium 48

przygotowanie do egzaminu 60

przygotowanie do zajęć 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 40

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
208

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
48

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny / ustny

W1 x

W2 x

W3 x

W4 x

U1 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Korean language

Nazwa przedmiotu
Korean language

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Korean language

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
Korean Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Formy prowadzenia zajęć

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
9.00

ćwiczenia 96

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
9.00

ćwiczenia 96

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
9.00

ćwiczenia 96

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
9.00

ćwiczenia 96

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa.



Sylabusy 19 / 38

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Opanowanie języka koreańskiego na poziomie A1/A2 podstawowym

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zna podstawy koreańskiego oraz strukturę budowy zdań w języku koreańskim,
pozwalające na podstawową lub rozwiniętą komunikacje

KOR_K2_W01, KOR_K2_W03,
KOR_K2_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1 potrafi czytać, analizować i interpretować teksty oraz dialogi na poziomie
podstawowym lub średniozaawansowanym KOR_K2_U01, KOR_K2_U04

U2 potrafi wypowiedzieć się i określić swoje stanowisko w codziennych sytuacjach
oraz prostych sytuacjach społecznych KOR_K2_U01, KOR_K2_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym w przestrzeni międzykulturowej
wykazując się podstawowym poziomem kompetencji komunikacyjnej. KOR_K2_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

POZIOM POCZĄTKUJĄCY: Kurs praktycznej nauki języka koreańskiego na poziomie
podstawowym (poziom pierwszy). Nauka alfabetu koreańskiego. Nauka fonetyki.
Nauka podstawowych struktur frazeologicznych i gramatycznych. Nauka słownictwa
związanego z tematyką życia codziennego. Szczególny nacisk położony na słownictwo
związane z tematyką: podstawowe formy grzecznościowe, podawanie podstawowych
danych, przedstawianie siebie i innych, opowiadanie o sobie; opis rodziny,
pomieszczeń, domu, miasta, przedmiotów, osób; podstawowe nazewnictwo
geograficzne, nazwy krajów, miast, kontynentów, rzek, mórz, gór, określanie
pochodzenia, kierunków i miejsc; miejsca pracy i zawody, rodzaje sklepów i punktów
usługowych; szkoły i uniwersytet – podstawowe nazewnictwo (kierunki, wydziały,
nazwy przedmiotów); opowiadanie o codziennych czynnościach, nauce, jedzeniu
i piciu (w restauracji, kawiarni, ceny i rachunki); pytanie o drogę POZIOM
KONTYNUUJĄCY: Rozwój/kontynuacja praktycznej nauki języka koreańskiego
na poziomie średniozaawansowanym (poziom czwarty/poziom piąty) . Rozbudowa
słownictwa, poszerzanie znajomości struktur frazeologicznych i gramatycznych
poznanych na wcześniejszych poziomach nauki. Szczególny nacisk położony
na słownictwo związane z kulturą, religią, historią, geografią, literaturą, nauką
i sztuką. Pisanie różnego typu tekstów formalnych i nieformalnych, wypełnianie
formularzy. Doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi stylami. Lektura
i słuchanie różnego typu tekstów związanych z tematyką zajęć. Doskonalenie
umiejętności rozumienia ze słuchu. Lektura i omawianie wybranych utworów
literackich (fragmenty). Ćwiczenia przekładowe. Przygotowywanie wypowiedzi
ustnych i prezentacji na zadane tematy. Szczególny nacisk położony na język mediów
(słownictwo związane ze strukturą i funkcjonowaniem mediów, z polityką wewnętrzną
i zagraniczną, stosunkami międzynarodowymi, ekonomią, kulturą, literaturą, nauką
i rozrywką).

W1, U1, U2, K1
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Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań,
konwersatorium językowe

Rodzaj zajęć
Form

y
zalicz
enia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

egza
min
pisem
ny,
egza
min
ustny

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu: -zaliczenie wszystkich pisemnych
testów kontrolnych w ciągu semestru (min. 60%; ilość ustalona indywidualnie przez
wykładowcę) -obecność na zajęciach (max. 6nieobecności – przy 3 zajęciach w
tygodniu; max. 4 nieobecności – przy 2 zajęciach w tygodniu, max. 2 nieobecności
przy 1 zajęciach w tygodniu), każda kolejna wiąże się z oddaniem eseju na zadany
temat o objętości min. 1 strony, czcionka 12, interlinia 1,5) *jeśli nieobecności
studenta przekroczą 50% dopuszczalnej liczby, nie zostaje on dopuszczony do
pierwszego terminu egzaminu końcowego -ocena pracy pozalekcyjnej (bieżące
przygotowanie do zajęć oraz oddanie zadanych prac domowych w terminie) Zaliczenie
na ocenę następuje w systemie semestralnym, a ocena końcowa wystawiana jest na
podstawie wyniku z egzaminu pisemnego oraz ustnego (po semestrze zimowym i
letnim). Student dopuszczany jest do egzaminu końcowego na podstawie wcześniej
spełnionych kryteriów zaliczenia przedmiotu.

Semestr 2

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań,
metody e-learningowe

Rodzaj zajęć
Form

y
zalicz
enia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

egza
min
pisem
ny,
egza
min
ustny

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu: -zaliczenie wszystkich pisemnych
testów kontrolnych w ciągu semestru (min. 60%; ilość ustalona indywidualnie przez
wykładowcę) -obecność na zajęciach (max. 6nieobecności – przy 3 zajęciach w
tygodniu; max. 4 nieobecności – przy 2 zajęciach w tygodniu, max. 2 nieobecności
przy 1 zajęciach w tygodniu), każda kolejna wiąże się z oddaniem eseju na zadany
temat o objętości min. 1 strony, czcionka 12, interlinia 1,5) *jeśli nieobecności
studenta przekroczą 50% dopuszczalnej liczby, nie zostaje on dopuszczony do
pierwszego terminu egzaminu końcowego -ocena pracy pozalekcyjnej (bieżące
przygotowanie do zajęć oraz oddanie zadanych prac domowych w terminie) Zaliczenie
na ocenę następuje w systemie semestralnym, a ocena końcowa wystawiana jest na
podstawie wyniku z egzaminu pisemnego oraz ustnego (po semestrze zimowym i
letnim). Student dopuszczany jest do egzaminu końcowego na podstawie wcześniej
spełnionych kryteriów zaliczenia przedmiotu.

Semestr 3

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, rozwiązywanie
zadań, metody e-learningowe, konwersatorium językowe
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Rodzaj zajęć
Form

y
zalicz
enia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

egza
min
pisem
ny,
egza
min
ustny

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu: -zaliczenie wszystkich pisemnych
testów kontrolnych w ciągu semestru (min. 60%; ilość ustalona indywidualnie przez
wykładowcę) -obecność na zajęciach (max. 6nieobecności – przy 3 zajęciach w
tygodniu; max. 4 nieobecności – przy 2 zajęciach w tygodniu, max. 2 nieobecności
przy 1 zajęciach w tygodniu), każda kolejna wiąże się z oddaniem eseju na zadany
temat o objętości min. 1 strony, czcionka 12, interlinia 1,5) *jeśli nieobecności
studenta przekroczą 50% dopuszczalnej liczby, nie zostaje on dopuszczony do
pierwszego terminu egzaminu końcowego -ocena pracy pozalekcyjnej (bieżące
przygotowanie do zajęć oraz oddanie zadanych prac domowych w terminie) Zaliczenie
na ocenę następuje w systemie semestralnym, a ocena końcowa wystawiana jest na
podstawie wyniku z egzaminu pisemnego oraz ustnego (po semestrze zimowym i
letnim). Student dopuszczany jest do egzaminu końcowego na podstawie wcześniej
spełnionych kryteriów zaliczenia przedmiotu.

Semestr 4

Metody nauczania:

inscenizacja, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, metody
e-learningowe, konwersatorium językowe

Rodzaj zajęć
Form

y
zalicz
enia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

egza
min
pisem
ny,
egza
min
ustny

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu: -zaliczenie wszystkich pisemnych
testów kontrolnych w ciągu semestru (min. 60%; ilość ustalona indywidualnie przez
wykładowcę) -obecność na zajęciach (max. 6nieobecności – przy 3 zajęciach w
tygodniu; max. 4 nieobecności – przy 2 zajęciach w tygodniu, max. 2 nieobecności
przy 1 zajęciach w tygodniu), każda kolejna wiąże się z oddaniem eseju na zadany
temat o objętości min. 1 strony, czcionka 12, interlinia 1,5) *jeśli nieobecności
studenta przekroczą 50% dopuszczalnej liczby, nie zostaje on dopuszczony do
pierwszego terminu egzaminu końcowego -ocena pracy pozalekcyjnej (bieżące
przygotowanie do zajęć oraz oddanie zadanych prac domowych w terminie) Zaliczenie
na ocenę następuje w systemie semestralnym, a ocena końcowa wystawiana jest na
podstawie wyniku z egzaminu pisemnego oraz ustnego (po semestrze zimowym i
letnim). Student dopuszczany jest do egzaminu końcowego na podstawie wcześniej
spełnionych kryteriów zaliczenia przedmiotu.

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 96

zbieranie informacji do zadanej pracy 40

przygotowanie do egzaminu 40
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wykonanie ćwiczeń 40

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
236

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
96

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 96

zbieranie informacji do zadanej pracy 40

przygotowanie do egzaminu 40

wykonanie ćwiczeń 40

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
236

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
96

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 3

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 96

przygotowanie do zajęć 40

uczestnictwo w egzaminie 40

wykonanie ćwiczeń 40

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
236
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
96

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 96

przygotowanie do zajęć 40

przygotowanie do egzaminu 40

rozwiązywanie zadań 40

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
236

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
96

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny egzamin ustny

W1 x x

U1 x x

U2 x x

K1 x x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Korean Penisula: Geography, Culture and

Society

Nazwa przedmiotu
Korean Penisula: Geography, Culture and Society

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Korean Penisula: Geography, Culture and Society

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
Korean Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 48

Liczba punktów ECTS
7

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Cele kształcenia dla przedmiotu

G1 Enabling students to obtain knowledge about geography, culture and society of the Korean Peninsula.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student knows and understands geographical conditions and
determinants of the Korean Peninsula.

KOR_K2_W01, KOR_K2_W02,
KOR_K2_W04, KOR_K2_W05

W2 Student knows and understands the basic aspect of Korean society
and life.

KOR_K2_W01, KOR_K2_W03,
KOR_K2_W04, KOR_K2_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student can interpret and assess geopolitical situation of the Korean
Peninsula in regional and global aspect. KOR_K2_U01, KOR_K2_U02, KOR_K2_U03

U2 Student can interpret and assess cultural differences resulting from
the traditional principles of Korean society. KOR_K2_U01, KOR_K2_U02, KOR_K2_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student is ready to critically interpret the geaographical and
sociological issues typical for the Korean Peninsula. KOR_K2_K01, KOR_K2_K02, KOR_K2_K03
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Korean Geography Part: 1. National land and territory (Administration division) 2.
Nature and environment (Geology, Soils, Climate, Hydrology, Environment, Natural
disasters, Flora and vegetation, Animals, Ocean) 3. Population and settlement.
(Population distribution and growth, Vital statistics and migration, Population
structure, Household and housing, Urban and rural settlements) 4. Economy and
industry (Regional economic indicators, Industrial infrastructure and energy,
Agriculture and mining, Manufacturing, Service industry, Transportation and
communication. 5. Social and political geography. Labor, Public health and social
welfare, Women, Education, Korea in the world. Korean Culture and Society Part: 1.
Core Concepts 2. Greetings 3. Religion 4. Family 5. Naming 6. Dates of Significance 7.
Etiquette 8. Do’s and Do not’s 9. Communication 10. Business Culture

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin a positive mark in the writing exam (min. 60%)

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 48

przygotowanie do egzaminu 60

zbieranie informacji do zadanej pracy 80

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
188

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
48

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut



Sylabusy 26 / 38

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin

W1 x

W2 x

U1 x

U2 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Copyright Law

Nazwa przedmiotu
Copyright Law

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Copyright Law

Klasyfikacja ISCED
0421 Prawo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
Korean Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 10

Liczba punktów ECTS
1

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczony kurs z ochrony własności intelektualnej

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Po ukończeniu kursu, student swobodnie porusza się w terminologii prawa autorskiego, zna zasady
odpowiedzialności za ich naruszenie, umie posługiwać się prawem cytatu, prawem dozwolonego użytku, prawem
ochrony wizerunku oraz korespondencji swobodnie konstruuje powołania źródeł tekstów cytowanych umie
sporządzić umowę licencyjną

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkow
e efekty

uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

zna podstawowe przepisy prawa własności intelektualnej związane z prawem autorskim ma
podstawową wiedzę w zakresie przedmiotu, podmiotów, treści i ograniczeń praw autorskich zna
i rozumie podstawowe zasady korzystania z praw autorskich w ramach dozwolonego użytku
chronionych utworów oraz ma podstawową wiedzę w zakresie formułowania i zawierania umów
autorskich zna zasady i tryb ochrony praw autorskich, wizerunku i innych praw twórcy w prawie
cywilnym, karnym, administracyjnym oraz w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji zna
i rozumie normy prawne i deontologiczne dotyczące sfery wolności twórczości artystycznej oraz jej
ograniczeń docenia i w pełni rozumie społeczną konieczność globalnej ochrony własności
intelektualnej

KOR_K2_W0
1

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
posiada umiejętność definiowania, rozumienia i analizowania podstawowych pojęć prawa
autorskiego potrafi prawidłowo interpretować i stosować zasady ochrony praw autorskich,
pokrewnych, wizerunku, tajemnicy autorskiej oraz zasady odpowiedzialność prawnej ma
umiejętność rozumienia i analizowania sfery dopuszczalnej działalności twórczej i jej ograniczeń

KOR_K2_U0
1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do samodzielnej pracy w zakresie sporządzenia tekstów naukowych
z uwzględnieniem powoływań cudzych utworów, cytatów, konstrukcji przypisów; Student jest
gotów przystąpić do sporządzenia pracy magisterskiej

KOR_K2_K0
1,
KOR_K2_K0
2,
KOR_K2_K0
3

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
1. Źródła prawa autorskiego. 2. Historia prawa autorskiego. 3. Utwór. 4. Twórca. 5.
Autorskie prawa osobiste. 6. Autorskie prawa majątkowe. 7. Cytat i dozwolony użytek.
8. Ochrona prawna - cywilna, karna, dyscyplinarna 9. Prawo ochrony wizerunku
i prawo ochrony korespondencji 10. Prawa pokrewne

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra
dydaktyczna, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie na ocenę, esej do zdobycia jest łącznie 50 pkt; zaliczenie uzyskują studenci, którzy
osiągnęli minimum 26 pkt

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 10

przygotowanie eseju 10

przygotowanie do egzaminu 5

uczestnictwo w egzaminie 1

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
26

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
10

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę esej

W1 x x

U1 x x

K1 x x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Korean in media and business

Nazwa przedmiotu
Korean in media and business

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Korean in media and business

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
Korean Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 48

Liczba punktów ECTS
7

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Cele kształcenia dla przedmiotu

G1 Enabling students to obtain knowledge about culture, history, politics and economy of Korea.

G2 Mastering the Korean language to the extent allowing everyday communication and use of source materials,
media reports, etc.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student knows sound symbolic words, proverbs, calendar-related terms,
kinship terms, slang expressions, Korean honorifics and other related
issues.

KOR_K2_W03, KOR_K2_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student can conduct comparative analysis of television ads in Korea, Japan,
and the U.S.

KOR_K2_U02, KOR_K2_U03,
KOR_K2_U04

U2 Student can recognise the salient features of the language, narrative
structure, and dialectal variation.

KOR_K2_U01, KOR_K2_U02,
KOR_K2_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student is ready to to watch Korean news and read newspapers, equipped
in good command of practical Korean.

KOR_K2_K01, KOR_K2_K02,
KOR_K2_K03
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

A wide range of topics that will cover a practical Korean such sound symbolic words,
proverbs, calendar-related terms, kinship terms, slang expressions, Korean honorifics
and other related issues. Korean media will cover advertisements and analysis of
television ads in Korea, Japan, and the U.S. Finally course will focus on salient
features of the language, narrative structure, and dialectal variation. A beginning
level of proficiency in Korean is sufficient to digest the Korean examples, readings
and exercises with facility. Students will acquire a good command of practical Korean
after this course and will be able to watch Korean news and read newspapers.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

Participation in class, participation in exam, homework,
team work

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 48

przygotowanie do ćwiczeń 96

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

przygotowanie projektu 10

przygotowanie do sprawdzianu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
194

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
48

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie ustne projekt prezentacja

W1 x x x

U1 x x x

U2 x x x

K1 x x x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Researcher's workshop

Nazwa przedmiotu
Researcher's workshop

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Researcher's workshop

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
Korean Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 48

Liczba punktów ECTS
7

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student knows the main types of academic writing. KOR_K2_W05

W2 Student knows how to collect and select sources necessary to write an
academic paper. KOR_K2_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student can write an academic paper. KOR_K2_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student is ready to write a masters dissertation. KOR_K2_K02

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Types of academic writing W1

2. Collecting and selecting sources in libraries and archives. W2

3. oral history methodology W2

4. selection of topics of academic writing W1
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5. preparing a plan of the academic paper U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę Przygotowanie eseju oraz obecność na zajęciach (dozwolone są 2
nieusprawiedliwione nieobecności)

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 48

przygotowanie do zajęć 50

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 50

Przygotowanie prac pisemnych 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
208

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
48

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

W2 x

U1 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
MA Seminar

Nazwa przedmiotu
MA Seminar

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
MA Seminar

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
Korean Studies

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Formy prowadzenia zajęć

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
7.00

seminarium 48

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
7.00

seminarium 48

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
7.00

seminarium 48

Cele kształcenia dla przedmiotu

G1 - gaining theoretical and practical knowledge about preparing the master's thesis

G2 - choosing the subject of the master's thesis

G3 - determination of the master's thesis schedule (plan)

G4 - preparing the final version of the master's thesis
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 - the student knows the theoretical and practical requirements of
a master's thesis KOR_K2_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1 - the student can specify the subject of the master's thesis KOR_K2_U01

U2 - the student can prepare a coherent plan for the master's thesis KOR_K2_U01

U3 - the student can prepare the final version of the master's thesis KOR_K2_U01, KOR_K2_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 - the student is ready to present the plan of the future master's thesis KOR_K2_K01, KOR_K2_K02

K2 - the student is ready to present the research results in the form of
a master's thesis

KOR_K2_K01, KOR_K2_K02,
KOR_K2_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Methodology of preparing the master's thesis. W1

2. Selecting the topic of the master's thesis. U1

3. Preparing a plan of the master's thesis. K1

4. After the completing the first semester, the substantive contents of the subject
depend essentially on thesis' topics. W1, U1, K1

5. Preparing the final version of the master's thesis W1, U1, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone

Semestr 2

Metody nauczania:

metoda projektów, seminarium, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium projekt, esej, prezentacja the master's thesis

Semestr 3

Metody nauczania:

metoda projektów, seminarium, burza mózgów, dyskusja, rozwiązywanie zadań

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium projekt, prezentacja draft version of the main chapters of the master's thesis

Semestr 4

Metody nauczania:

metoda projektów, seminarium, burza mózgów, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium projekt, prezentacja final version of the master's thesis

Bilans punktów ECTS

Semestr 2

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 48

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
48

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
48

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 3

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 48

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
48

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
48

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 48

przygotowanie pracy dyplomowej 480
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
528

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
48

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

projekt prezentacja esej

W1 x x

U1 x x

U2 x x x

U3 x x x

K1 x x x

K2 x x x




