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Charakterystyka kierunku

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Nazwa kierunku: studia azjatyckie

Poziom: drugiego stopnia

Profil: ogólnoakademicki

Forma: studia stacjonarne

Język studiów: polski

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

Nauki o polityce i administracji 54,0%

Nauki o kulturze i religii 31,0%

Nauki socjologiczne 14,0%

Nauki prawne 1,0%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia

Charakterystyka kierunku

Studia  azjatyckie  to  program  realizowany  w  Instytucie  Bliskiego  i  Dalekiego  Wschodu  dający  studentowi  możliwość
wyspecjalizowania się w szeroko pojętej tematyce regionu Azji (Bliskiego, Środkowego i Dalekiego Wschodu). Program został
stworzony wokół modułów, dających możliwość pogłębienia wiedzy, przy równoczesnym budowaniu kompetencji, służacych
do  zaawansowanej  analizy  takich  kwestii  jak  polityka  regionalna  i  międzynarodowa  państw  azjatyckich,  kwestie
bezpieczestwa i  stabilizacji,  pomocy rozwojowej,  dyplomacji.  Student współpracuje przez cały okres trwania programu
studiów z prowadzącym jego pracę magisterską, nie tylko w celu ugruntowania wiedzy merytorycznej, odnoszącej się do
właściwych metod badawczych, ale wspólnie dobierając całość programu w celu gruntownego i świadomego utrwalenia
wiedzy dotyczącej szeroko pojętych kwestii polityczno-społecznych, jak i kwestii gospodarczych i przemian kulturowych. W
toku  studiów  studenci  mają  możliwość  w  uczestniczeniu  w  szeregu  warsztatów,  prowadzonych  przez  specjalistów  w
tematyce  dyplomacji,  negocjacji  międzynarodowych,  dziennikarzy  i  osób  reprezentujących  środowiska  biznesowe,
zaanagażowane w działalnośćw krajach azjatyckich.

Koncepcja kształcenia

Kierunek studiów azjatyckich II stopnia, utworzony w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu, przez kadrę o szerokim
doświadczeniu  prowadzenia  badań  w  różnych  regionach  Azji  jest  nowatorską  koncepcją  utworzenia  programu  ściśle
powiązanego z zapotrzebowaniem na dobrze wykształconą, znającą języki regionu i uwarunkowania poszczególnych kultur
kadrę Absolwentów, którzy w przyszłości mogą funkcjonować w międzynarodowym środowisku pracy. Program stanowi
uzupełnienie  działań  naukowo-dydaktycznych  podejmowanych  przez  Instytut  celem  stworzenia  przestrzeni  lepszego
zrozumienia kultur azjatyckich, ich uwarunkowań i specyfiki, a także relacji i stosunków dyplomatycznych oraz możliwości ich
rozwijania w kontekście polskiej rzeczywistości.
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Cele kształcenia

wykształcenie pogłębionej i zaawansowanej wiedzy w ramach interdyscyplinarnych i nowatorskich badań nad Azją
odnoszenie doświadczenia oraz wiedzy zdobytej w trakcie programu do realizowania do zadań w odniesieniu do konkretnych
przestrzeni państw azjatyckich
przygotowanie do wypełniania zadań oraz funkcjonowania w ramach wyspecjalizowanego środowiska międzynarodowego w
kontekście badań, projektów odnoszących się do przestrzeni polityczno-społecznej i kulturowej Azji
wykształcenie  umiejętności  komunikacji  międzykulturowej,  potrzebnej  do  inicjowania  zadań  społeczno-kulturowych  w
ramach rozwoju badań nad przestrzenią azjatycką

Potrzeby społeczno-gospodarcze

Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku

W ostatnich latach pojawio się zapotrzebowanie różnych sektorów gospodarczych w Polsce na specjalistów, zajmujących się
kulturami i rynkami azjatyckimi. Możliwości uczestnictwa w rynku pracy są coraz większe, ze względu na rosnące kontakty z
krajami  azjatyckimi  -  od  organizacji  szkoleń,  przez  uczestnictwo w targach międzynarodowych,  pracę w korporacjach
związanych z obszarem azjatyckim. Wpływa to na zwiększenie zapotrzebowania na kompleksowe kierunki, łączce szerokie
spektrum wiedzy, z kompetencjami praktycznymi i umiejętnościami komunikacyjnymi.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi

Program  studiów  azjatyckich  tworzony  jest  z  uwzględnieniem  specyfiki  rynku  pracy,  odpowiadając  na  rosnące
zapotrzebowanie  na  specjalistów,  zajmujących  się  szeroko  rozumianym  obszarem  azjatyckim,  zarówno  blisko-  jak  i
dalekowschodnim. Na atrakcyjność programu dodatkowo wpływa możliwość wyjazdów stypendialnych i  badawczych do
poszczególnych  regionów,  co  daje  możliwość  praktycznego  zastosowania  wiedzy,  zdobywanej  w  trakcie  kursów
teoretycznych.
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Nauka, badania, infrastruktura

Główne kierunki badań naukowych w jednostce
W ramach Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzone są badania z następującej
tematyki: historii społeczno-politycznej krajów azjatyckich;
współczesnej polityki regionalnej i międzynarodowej państw azjatyckich;
zmian społecznych i procesów społecznych i kulturowych w państwach azjatyckich
współczesnych  stosunków  międzynarodowych,  szczególnie  w  obszarze  bezpieczeństwa,  polityki  i  kultury  regionu,  ze
szczególnym uwzględnieniem procesów migracyjnych i ich wpływu na relacje, zwłaszcza z krajami europejskimi oraz Stanami
Zjednoczonymi.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Program studiów w ramach kierunku studia azjatyckie odzwierciedla główne linie badań prowadzonych w jednostce Instytutu
Bliskiego  i  Dalekiego  Wschodu  UJ.  Kursy  prowadzone  w  ramach  programumają  na  celu  zapoznanie  słuchaczy  z
przekształceniami politycznymi, społeczno-gospodarczymi oraz kulturowymi w szeroko pojętej Azji. Problematyka kursów ma
charakter interdyscyplinarny, nakierowany na uzyskanie pogłębionej świadomości roli jednostek, instytucji oraz złożoności
relacji w skali regionalnej i międzynarodowej. Badania prowadzone przez dydaktyków z Instytutu pogłębione są zarówno
przez  ich  pobyty  akademickie  i  kwerendy  w  poszczególnych  krajach  azjatyckich  oraz  doświadczenia  współpracy  z
jednostkami  takimi  jak  organizacje  pozarządowe,  organizacje  pomocowe  etc.  Treści  kształcenia  w  formie  kursów
prowadzonych  w  ramach  kierunku  systematycznie  uzupełniane  są  o  aktualne  rezultaty  badań,  tak  aby  jak  najlepiej
odpowiadały na aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze.

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: 0312

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 magisterską z wybranej przez siebie dyscypliny (nauk o polityce i administracji lub nauk o kulturze
i religii). W odniesieniu do lektoratu Student ma konieczność zaliczenia min. 16 punktów ECTS, w systemie sekwencyjnym
(tzn.  należy utrzymać kolejność poziomów, przy możliwości  rozpoczęcia nauki  dowolnie wg.  umiejętności  na 1 języku
orientalnym.

Liczba punktów ECTS

konieczna do ukończenia studiów 120

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia 108

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych 20

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej 51

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: 1020

Praktyki zawodowe

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

nie dotyczy

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

Uzyskanie  120  punktów  ECTS,  w  tym  zaliczenie  wszystkich  kursów  obligatoryjnych,  złożenie  zaakceptowanej  przez
promotora pracy dyplomowej, a także zdanie egzaminu dyplomowego.
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Efekty uczenia się

Wiedza

Kod Nazwa PRK

SAZ_K2_W01
Absolwent zna i rozumie metody badawcze, stosowane do pogłębionej analizy
uwarunkowań społeczno-politycznych oraz gospodarczych poszczególnych regionów
Azji

P7U_W, P7S_WG

SAZ_K2_W02
Absolwent zna i rozumie mechanizmy funkcjonowania struktur społecznych i
instytucji w poszczególnych krajach azjatyckich w obszarach polityki, bezpieczeństwa
i gospodarki

P7U_W, P7S_WG

SAZ_K2_W03 Absolwent zna i rozumie na poziomie rozszerzonym metody analizy i interpretacji
różnych struktur polityczno-społecznych społeczeństw azjatyckich P7U_W, P7S_WG

SAZ_K2_W04 Absolwent zna i rozumie procesy zmiany struktur, systemów wartości, instytucji oraz
typów więzi polityczno-społecznych i kulturowych w krajach azjatyckich P7S_WG

SAZ_K2_W05 Absolwent zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności
przemysłowej i prawa autorskiego z uwzględnieniem prawa międzynarodowego

Umiejętności

Kod Nazwa PRK

SAZ_K2_U01
Absolwent potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne w poszczególnych
krajach azjatyckich z uwzględnieniem zjawisk politycznych, ekonomicznych,
demograficznych i kulturowych, wpływających na doświadczenia człowieka w dobie
globalizacji.

P7U_U, P7S_UW,
P7S_UU

SAZ_K2_U02 Absolwent potrafi przygotować analizy eksperckie dotyczące przemian społecznych,
politycznych, gospodarczych i kulturowych krajów azjatyckich

P7S_UW,
P7S_UK, P7S_UU

SAZ_K2_U03 Absolwent potrafi opisywać i prognozować uwarunkowania oraz charakter relacji
międzynarodowych pomiędzy wybranymi krajami azjatyckimi a Polską

P7S_UW,
P7S_UK, P7S_UU

SAZ_K2_U04
Absolwent potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów
pojawiających się w pracy zawodowej, jak również zaprezentować racje oparte na
standardach przyjętych przez różne instytucje i organizacje międzynarodowe

P7S_UK,
P7S_UO, P7S_UU

SAZ_K2_U05
Absolwent potrafi potrafi dokonać prezentacji przeprowadzonych analiz w języku
obcym i komunikować się w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych,
właściwych dla studiowanego kierunku, zgodne z wymaganiami określonymi dla
poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

P7S_UK, P7S_UO

Kompetencje społeczne

Kod Nazwa PRK

SAZ_K2_K01 Absolwent jest gotów do rozpoznania wyzwań rozwojowych swojej roli w kontekście
współczesnych realiów organizacyjnych ustawicznie doskonaląc wiedzę i umiejętności

P7S_KK, P7S_KO,
P7S_KR

SAZ_K2_K02
Absolwent jest gotów do zaprezentować przemyślaną koncepcję zdobywanego
zawodu poprzez krytycznie przyjętą hierarchię priorytetów wynikającą z wyzwań
współczesnego świata

P7S_KK, P7S_KO,
P7S_KR
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Kod Nazwa PRK

SAZ_K2_K03
Absolwent jest gotów do promocji postaw opartych na świadomości znaczenia
wartości kulturowych w poszczegółnych obszarach Azji i godności człowieka na
różnych poziomach rzeczywistości społecznej

P7U_K, P7S_KO,
P7S_KR

SAZ_K2_K04
Absolwent jest gotów do uczestniczyć w przygotowaniu krajowych i
międzynarodowych projektów społecznych uwzględniając aspekty ekonomiczne i
polityczne państw azjatyckich, jak również propagować je w konkretnych
środowiskach

P7U_K, P7S_KO,
P7S_KR
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Plany studiów

Semestr 1

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Metodologia nauk społecznych 30 5,0 egzamin O

Prawo autorskie 10 1,0 egzamin O

Szkolenie BHK 4 - zaliczenie O

Seminarium dyplomowe 30 7,0 zaliczenie O

Zajęcia językowe O

Konieczność zaliczenia min. 16 punktów ECTS, w systemie sekwencyjnym tzn. należy utrzymać kolejność poziomów, przy
możliwości rozpoczęcia nauki dowolnie wg. umiejętności na 1 języku orientalnym.

Lektorat języka orientalnego 90 4,0 zaliczenie O

Grupa zajęć fakultatywnych O

Konieczność zaliczenia 58 punktów ECTS w tym min. 39 punktów ECTS w ramach dyscypliny nauk o polityce, w tym
2kursy (każdy za 5 ECTS) w języku angielskim. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są
uruchamiane w danym roku akademickim.

Comparative Japanese Society in Anthropological Perspective 30 5,0 zaliczenie F

International Politics of the Middle East after the Arab Spring 30 5,0 zaliczenie F

Monarchies in Asia and the Middle East. Acomparative
perspective 30 5,0 zaliczenie F

International Security Challenges in Asia 30 5,0 zaliczenie F

Gender issues in the MENA and in Asia 30 4,0 zaliczenie F

Wzorce demokratycznego państwa prawa a kultura polityczna DW 30 4,0 zaliczenie F

Polityki publiczne w kontekście kultury politycznej Dalekiego
Wschodu 30 4,0 zaliczenie F

Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku 30 4,0 zaliczenie F

Obszary niestabilności na Bliskim i dalekim Wschodzie 30 4,0 zaliczenie F

Protokół dyplomatyczny 30 4,0 zaliczenie F

Transfrmacja systemowa na przykładzie wybranych państw Azji i
Europy 30 4,0 zaliczenie F

Przedsiębiorczość na Bliskim Wschodzie 30 4,0 zaliczenie F

Przedsiębiorczość na Dalekim Wschodzie 30 4,0 zaliczenie F

Wzorce kulturowe krajów azjatyckich 30 4,0 zaliczenie F

Polityka kulturalna w krajach azjatckich 30 4,0 zaliczenie F

Militarne i pokojowe interwencje państw zachodnich na BW i DW 30 4,0 zaliczenie F

Oblicza konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie 30 4,0 zaliczenie F

Oblicza konfliktów zbrojnych na Dalekim Wschodzie 30 4,0 zaliczenie F

Analiza informacji w stosunkach międzynarodowych 30 4,0 zaliczenie F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Stosunki międzynarodowe na Dalekim Wschodzie 30 4,0 zaliczenie F

Stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie 30 4,0 zaliczenie F

Semestr 2

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Wstęp do studiów azjatyckich 30 6,0 egzamin O

Stosunki międzynarodowe w Azji 30 6,0 egzamin O

Seminarium dyplomowe 30 7,0 zaliczenie O

Zajęcia językowe O

Konieczność zaliczenia min. 16 punktów ECTS, w systemie sekwencyjnym tzn. należy utrzymać kolejność poziomów, przy
możliwości rozpoczęcia nauki dowolnie wg. umiejętności na 1 języku orientalnym.

Lektorat języka orientalnego 90 4,0 egzamin O

Grupa zajęć fakultatywnych O

Konieczność zaliczenia 58 punktów ECTS w tym min. 39 punktów ECTS w ramach dyscypliny nauk o polityce, w tym
2kursy (każdy za 5 ECTS) w języku angielskim. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są
uruchamiane w danym roku akademickim.

Comparative Japanese Society in Anthropological Perspective 30 5,0 zaliczenie F

International Politics of the Middle East after the Arab Spring 30 5,0 zaliczenie F

Monarchies in Asia and the Middle East. Acomparative
perspective 30 5,0 zaliczenie F

International Security Challenges in Asia 30 5,0 zaliczenie F

Gender issues in the MENA and in Asia 30 4,0 zaliczenie F

Wzorce demokratycznego państwa prawa a kultura polityczna DW 30 4,0 zaliczenie F

Polityki publiczne w kontekście kultury politycznej Dalekiego
Wschodu 30 4,0 zaliczenie F

Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku 30 4,0 zaliczenie F

Obszary niestabilności na Bliskim i dalekim Wschodzie 30 4,0 zaliczenie F

Protokół dyplomatyczny 30 4,0 zaliczenie F

Transfrmacja systemowa na przykładzie wybranych państw Azji i
Europy 30 4,0 zaliczenie F

Przedsiębiorczość na Bliskim Wschodzie 30 4,0 zaliczenie F

Przedsiębiorczość na Dalekim Wschodzie 30 4,0 zaliczenie F

Wzorce kulturowe krajów azjatyckich 30 4,0 zaliczenie F

Polityka kulturalna w krajach azjatckich 30 4,0 zaliczenie F

Militarne i pokojowe interwencje państw zachodnich na BW i DW 30 4,0 zaliczenie F

Oblicza konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie 30 4,0 zaliczenie F

Oblicza konfliktów zbrojnych na Dalekim Wschodzie 30 4,0 zaliczenie F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Analiza informacji w stosunkach międzynarodowych 30 4,0 zaliczenie F

Stosunki międzynarodowe na Dalekim Wschodzie 30 4,0 zaliczenie F

Stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie 30 4,0 zaliczenie F

Semestr 3

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Seminarium dyplomowe 30 7,0 zaliczenie O

Zajęcia językowe O

Konieczność zaliczenia min. 16 punktów ECTS, w systemie sekwencyjnym tzn. należy utrzymać kolejność poziomów, przy
możliwości rozpoczęcia nauki dowolnie wg. umiejętności na 1 języku orientalnym.

Lektorat języka orientalnego 90 4,0 zaliczenie O

Grupa zajęć fakultatywnych O

Konieczność zaliczenia 58 punktów ECTS w tym min. 39 punktów ECTS w ramach dyscypliny nauk o polityce, w tym
2kursy (każdy za 5 ECTS) w języku angielskim. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są
uruchamiane w danym roku akademickim.

Comparative Japanese Society in Anthropological Perspective 30 5,0 zaliczenie F

International Politics of the Middle East after the Arab Spring 30 5,0 zaliczenie F

Monarchies in Asia and the Middle East. Acomparative
perspective 30 5,0 zaliczenie F

International Security Challenges in Asia 30 5,0 zaliczenie F

Gender issues in the MENA and in Asia 30 4,0 zaliczenie F

Wzorce demokratycznego państwa prawa a kultura polityczna DW 30 4,0 zaliczenie F

Polityki publiczne w kontekście kultury politycznej Dalekiego
Wschodu 30 4,0 zaliczenie F

Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku 30 4,0 zaliczenie F

Obszary niestabilności na Bliskim i dalekim Wschodzie 30 4,0 zaliczenie F

Protokół dyplomatyczny 30 4,0 zaliczenie F

Transfrmacja systemowa na przykładzie wybranych państw Azji i
Europy 30 4,0 zaliczenie F

Przedsiębiorczość na Bliskim Wschodzie 30 4,0 zaliczenie F

Przedsiębiorczość na Dalekim Wschodzie 30 4,0 zaliczenie F

Wzorce kulturowe krajów azjatyckich 30 4,0 zaliczenie F

Polityka kulturalna w krajach azjatckich 30 4,0 zaliczenie F

Militarne i pokojowe interwencje państw zachodnich na BW i DW 30 4,0 zaliczenie F

Oblicza konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie 30 4,0 zaliczenie F

Oblicza konfliktów zbrojnych na Dalekim Wschodzie 30 4,0 zaliczenie F

Analiza informacji w stosunkach międzynarodowych 30 4,0 zaliczenie F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Stosunki międzynarodowe na Dalekim Wschodzie 30 4,0 zaliczenie F

Stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie 30 4,0 zaliczenie F

Semestr 4

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Seminarium dyplomowe 30 7,0 zaliczenie O

Zajęcia językowe O

Konieczność zaliczenia min. 16 punktów ECTS, w systemie sekwencyjnym tzn. należy utrzymać kolejność poziomów, przy
możliwości rozpoczęcia nauki dowolnie wg. umiejętności na 1 języku orientalnym.

Lektorat języka orientalnego 90 4,0 egzamin O

Grupa zajęć fakultatywnych O

Konieczność zaliczenia 58 punktów ECTS w tym min. 39 punktów ECTS w ramach dyscypliny nauk o polityce, w tym
2kursy (każdy za 5 ECTS) w języku angielskim. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne są
uruchamiane w danym roku akademickim.

Comparative Japanese Society in Anthropological Perspective 30 5,0 zaliczenie F

International Politics of the Middle East after the Arab Spring 30 5,0 zaliczenie F

Monarchies in Asia and the Middle East. Acomparative
perspective 30 5,0 zaliczenie F

International Security Challenges in Asia 30 5,0 zaliczenie F

Gender issues in the MENA and in Asia 30 4,0 zaliczenie F

Wzorce demokratycznego państwa prawa a kultura polityczna DW 30 4,0 zaliczenie F

Polityki publiczne w kontekście kultury politycznej Dalekiego
Wschodu 30 4,0 zaliczenie F

Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku 30 4,0 zaliczenie F

Obszary niestabilności na Bliskim i dalekim Wschodzie 30 4,0 zaliczenie F

Protokół dyplomatyczny 30 4,0 zaliczenie F

Transfrmacja systemowa na przykładzie wybranych państw Azji i
Europy 30 4,0 zaliczenie F

Przedsiębiorczość na Bliskim Wschodzie 30 4,0 zaliczenie F

Przedsiębiorczość na Dalekim Wschodzie 30 4,0 zaliczenie F

Wzorce kulturowe krajów azjatyckich 30 4,0 zaliczenie F

Polityka kulturalna w krajach azjatckich 30 4,0 zaliczenie F

Militarne i pokojowe interwencje państw zachodnich na BW i DW 30 4,0 zaliczenie F

Oblicza konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie 30 4,0 zaliczenie F

Oblicza konfliktów zbrojnych na Dalekim Wschodzie 30 4,0 zaliczenie F

Analiza informacji w stosunkach międzynarodowych 30 4,0 zaliczenie F

Stosunki międzynarodowe na Dalekim Wschodzie 30 4,0 zaliczenie F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie 30 4,0 zaliczenie F

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

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Comparative Japanese Society in

Anthropological Perspective

Nazwa przedmiotu
Comparative Japanese Society in Anthropological Perspective

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Comparative Japanese Society in Anthropological Perspective

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
studia azjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Course aims to deepen knowledge on miscellaneous issues on contemporary Japanese society in anthropological
thought. Topics of the course touch upon construction of a Japanese national identity, interpersonal relations in
the contemporary society, gender, family and work, social relations, chosen minorities in Japan, Japanese society
after March 11th (2011), and the phenomenon of “cool Japan”. Analyzed issues are presented by “classics” in the
anthropological theory on the Japanese society and also additionally by their critics.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student knows and understands miscellaneous issues on
contemporary Japanese society in anthropological perspective.

SAZ_K2_W01, SAZ_K2_W02,
SAZ_K2_W03, SAZ_K2_W04

W2 Student knows and understands miscellaneous "classics" of
anthopological thought on Japan.

SAZ_K2_W01, SAZ_K2_W02,
SAZ_K2_W03, SAZ_K2_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student can during discussion present knowledge based opinions,
exchange them, defend his thesis SAZ_K2_U01, SAZ_K2_U02, SAZ_K2_U05

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student is ready to take part and supervise some events on
contemporary Japanese society in anthropological perspective. SAZ_K2_K01, SAZ_K2_K03, SAZ_K2_K04



Sylabusy 17 / 105

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. R. BENEDICT: Chrysanthemum and the sword. W1, W2, U1, K1

2. H. BEFU: Symbolic vacuum. W1, W2, U1, K1

3. B.J. McVEIGH: Moral education. W1, W2, U1, K1

4. Ch. NAKANE: Japanese society. W1, W2, U1, K1

5. Ch. BURGES: The 'Illusion' of homogeneous Japan and national character. W1, W2, U1, K1

6. J. ROBERTSON: Furusato zukuri: the culture and politics of nostalgia in Japan. W1, W2, U1, K1

7. M. FUJITA: It’s all working mothers’ fault. W1, W2, U1, K1

8. A. SASAGAWA: Mother-rearing: the social world of mothers in a Japanese suburb. W1, W2, U1, K1

9. A. NAKATANI: The emergence of ‘nurturing fathers’. W1, W2, U1, K1

10. J. HESTER: Korean-Japanese. W1, W2, U1, K1

11. M. KUDO: Self-construction among Japanese Muslim women. W1, W2, U1, K1

12. B.-A. SHILLONY: The Jews and the Japanese: chosen peoples. W1, W2, U1, K1

13. Y. SUGIMOTO: Nuclear village. W1, W2, U1, K1

14. Y. SUGIMOTO: Cool Japan. W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium
zaliczenie pisemne, prezentacja,
Participation in discussions
connected with the due texts.

Assessment based on: 1. Presentation (25%) 2.
Participation in discussions connected with the due texts
(25%) 3. Final exam in a form of a test (50%)

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do egzaminu 25

przygotowanie do zajęć 60
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
131

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla
przedmiotu

Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne prezentacja Participation in discussions connected with the due
texts.

W1 x x

W2 x x

U1 x x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
International Politics of the Middle East

after the Arab Spring

Nazwa przedmiotu
International Politics of the Middle East after the Arab Spring

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
International Politics of the Middle East after the Arab Spring

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
studia azjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Student posiada wiedzę i umiejętności rozumienia oraz analizowania międzynarodowych problemów i procesów
na Bliskim Wschodzie po Arabskiej Wiosnie - z perspektywy geopolitycznej (w wymiarze globalnym i regionalnym)

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe
efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Ma wiedzę na temat kluczowych pojęć i ram teoretycznych wykorzystywanych do badania
współczesnych stosunków międzynarodowych na Bliskim Wschodzie

SAZ_K2_W01,
SAZ_K2_W03

W2
Posiada wiedzę na temat współczesnego porządku międzynarodowego na Bliskim
Wschodzie (jego części składowych), co daje szereg niezbędnych informacji niezbędnych
do prowadzenia rzeczowej dyskusji, takich jak to, kim są właściwi aktorzy

SAZ_K2_W01,
SAZ_K2_W02,
SAZ_K2_W03

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do krytycznej analizy wydarzeń i procesów
międzynarodowych zachodzących na Bliskim Wschodzie

SAZ_K2_U01,
SAZ_K2_U02

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1
Jest gotów łączyć wiedzę z lepszym zrozumieniem polityki międzynarodowej w ogóle - nie
tylko na Bliskim Wschodzie, ale także w każdym innym regionie świata. Będąc
wyposażonymi w narzędzia i umiejętności analityczne, możemy skuteczniej rozwiązywać
problemy, z którymi borykają się społeczeństwa na całym świecie

SAZ_K2_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Teorie stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej W1

2. Transformacje międzynarodowe i regionalne W2, U1, K1

3. Geopolityka Bliskiego Wschodu W2, U1, K1

4. Stany Zjednoczone i Bliski Wschód W2, U1, K1

5. Chiny i Bliski Wschód W2, U1, K1

6. Rosja i Bliski Wschód W2, U1, K1

7. Europa i Bliski Wschód W2, U1, K1

8. Rywalizacja między Iranem a Saudyjczykami i kryzys w relacjach Katar-GCC W2, U1, K1

9. Konflikty w Syrii, Jemenie i Libii W2, U1, K1

10. Sojusze i regionalizm na Bliskim Wschodzie W2, U1, K1

11. Podmioty niepaństwowe na Bliskim Wschodzie W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne,
esej, prezentacja

Test oraz prezentacje na temat roli potęg globalnych na Bliskim
Wschodzie, a także krótkie eseje - studenci są zobowiązani do
przygotowania eseju na temat jednego z konfliktów w regionie

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 20

przygotowanie eseju 25

przygotowanie do testu zaliczeniowego 25
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zbieranie informacji do zadanej pracy 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne esej prezentacja

W1 x x

W2 x x

U1 x x

K1 x



Sylabusy 22 / 105

Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Metodologia nauk społecznych

Nazwa przedmiotu
Metodologia nauk społecznych

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
studia azjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z terminologią, paradygmatami, metodami i technikami badawczymi z zakresu nauk
społecznych, służącymi do analizy współczesnych zjawisk i procesów społeczno-kulturowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie terminologię, paradygmaty, metody i techniki badawcze
z zakresu nauk społecznych. SAZ_K2_W01

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi wykorzystywać metodologię nauk społecznych do analizy procesów
i zjawisk społecznych. SAZ_K2_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do samodzielnego uzupełniania wiedzy i doskonalenia
umiejętności w zakresie badań społecznych. SAZ_K2_K01
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Czym jest nauka i badanie naukowe? Naukowe i zdroworozsądkowe rozumienie
zjawisk obserwowanych. Pojęcie interdyscyplinarności i transdyscyplinarności. W1, U1, K1

2.
Specyfika metodologii w naukach społecznych i humanistycznych. Najważniejsze
metodologiczne i organizacyjne dylematy nauk społecznych. Cele i misja badań
naukowych. Obiektywizm i zaangażowanie badacza.

W1, U1, K1

3. Charakterystyka podstawowych paradygmatów badawczych w naukach społecznych. W1, U1, K1

4. Charakterystyka podejścia ilościowego i jakościowego w badaniach społecznych.
Porównanie obu podejść, wraz ze wskazaniem ich mocnych i słabych stron. W1, U1, K1

5. Omówienie ilościowych i jakościowych technik badawczych oraz ich przydatności
do rozwiązywania konkretnych problemów badawczych. W1, U1, K1

6.
Podstawowe etapy procesu badawczego. Problem badawczy. Dane empiryczne i ich
rodzaje. Dobór właściwych metod i technik badawczych a odpowiednie postawienie
problemu badawczego. Dobór hipotez, operacjonalizacja i wskaźnikowanie.

W1, U1, K1

7. Rodzaje doboru próby do badań. W1, U1, K1

8. Etyczne dylematy w ramach nauk społecznych. W1, U1, K1

9. Szczegółowa prezentacja wybranych technik badawczych: kwestionariusz ankiety,
wywiad pogłębiony, wywiad grupowy, ilościowa i jakościowa analiza treści. W1, U1, K1

10. Podstawowe wiadomości z zakresu analizy danych ilościowych i jakościowych. Zasady
przygotowania raportu z badań i sposoby prezentacji wyników. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć
Formy

zaliczeni
a

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin
pisemny

1) Obecność i aktywność na zajęciach. Dopuszcza się trzy nieobecności. Cztery i
więcej nieobecności wymagają wykonania dodatkowego zadania pisemnego,
zadanego przez prowadzącą; 2) Zaliczenie egzaminu końcowego, obejmującego
materiał przedstawiony na zajęciach i zadane teksty. Warunkiem zaliczenia
egzaminu jest uzyskanie co najmniej 60%.

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 60

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 60
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Lektorat języka orientalnego

Nazwa przedmiotu
Lektorat języka orientalnego

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
studia azjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

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
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.00

lektorat 90

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.00

lektorat 90

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.00

lektorat 90

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.00

lektorat 90

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa. Wskazane języki mają dodatkowe zasady dotyczące nieobecności.
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem tego kursu jest umożliwienie uczniowi lepszego i szerszego poznania wybranego języka orientalnego (w
ofercie na dany rok akademicki znajdują się chiński, japoński, koreański, arabski) oraz ogólnie kultury krajów jego
zastosowania.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Ma rozszerzoną wiedzę na temat danego języka orientalnego i sytuacji językowej
w poszczególnych krajach jego zastosowania

SAZ_K2_W01,
SAZ_K2_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1 przeczytać ze zrozumieniem dłuższy tekst pisany, potrafi go streścić oraz przeanalizować
przy pomocy lektora

SAZ_K2_U02,
SAZ_K2_U05

U2
zrozumieć polecenia i wypowiedzi lektora języka orientalnego oraz potrafi prowadzić z nim
swobodną rozmowę na tematy z życia codziennego z uwzględnieniem słownictwa
i gramatyki opanowanej w trakcie całego kursu

SAZ_K2_U01,
SAZ_K2_U05

U3
wykazać umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych,
właściwych dla studiowanego kierunku, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu
B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

SAZ_K2_U05

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym w przestrzeni międzykulturowej
wykazując się rozszerzonym poziomem kompetencji komunikacyjnej wykorzystując
nowoczesne instrumenty cywilizacji medialne

SAZ_K2_K01,
SAZ_K2_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Rozwój/kontynuacja praktycznej nauki języka orientalnego (obieralne:
chińskiego/japońskiego/koreańskiego/ literackiego języka arabskiego (Modern
Standard Arabic) 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, U3, K1

Informacje rozszerzone
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Semestr 1

Metody nauczania:

analiza tekstów, Metoda sytuacyjna, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, konwersatorium językowe, konsultacje

Rodzaj zajęć

For
my
zali
cze
nia

Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat

zali
cze
nie
na
oce
nę

JĘZYK ARABSKI: Kurs zakończony egzaminem rocznym. Egzamin składa się z części
pisemnej i ustnej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie semestru
zimowego i letniego na ocenę. Zaliczenie semestru: Podstawą oceny semestralnej jest
średnia ocen z dwóch sprawdzianów (w formie pisemnej i ustnej). Ponadto na ocenę
semestralną ma również wpływ średnia ocen z: kartkówek, odpowiedzi ustnych i zadań
domowych. Nie dopuszcza się więcej niż 6 nieobecności w ciągu semestru. JĘZYK
CHIŃSKI: Warunki zaliczenia semestru w pierwszym terminie: napisanie co najmniej
trzech sprawdzianów z terminem ustalonym (4/semestr) i uzyskanie średniej wyników
powyżej 60 punktów; zaliczenie co najmniej 3/4 kartkówek niezapowiedzianych;
napisanie i oddanie wszystkich zadań domowych w terminie wyznaczonym przez
wykładowcę; Nie dopuszcza się więcej niż 6 nieobecności w ciągu jednego semestru.
Liczba nieobecności mieszcząca się między 7 a 9 spowoduje utratę drugiego terminu
zaliczenia semestru; 10 nieobecności i więcej spowoduje niezaliczenie semestru.
Warunek zaliczenia semestru w drugim terminie (dla studentów nieprzekraczających
liczby 6 nieobecności): napisanie testu poprawkowego z całego semestru i uzyskanie co
najmniej 60 punktów. Punktacja sprawdzianów i testu poprawkowego: 1-100 punktów
JĘZYK JAPOŃSKI: Warunki zaliczenia semestru: Uzyskanie 60% ze średniej testów z
gramatyki japońskiej w trakcie trwania semestru. Zaliczenie w formie pisemnej oraz
ustnej u lektora japońskiego. Uzyskanie 60% ze średniej testów ze znaków japońskich w
trakcie trwania semestru. Egzamin całoroczny JĘZYK KOREAŃSKI:Warunki zaliczenia
semestru: Posiadanie min 70% obecności na zajęciac; aktywność w trakcie zajęć,
konieczność uzyskania z egzaminu wyniku co najmniej 50%

Semestr 2

Metody nauczania:

analiza tekstów, inscenizacja, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna,
rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, konwersatorium językowe, konsultacje
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Rodzaj zajęć

Fo
rm
y

zal
icz
eni
a

Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat
egz
am
in

JĘZYK ARABSKI: Kurs zakończony egzaminem rocznym. Egzamin składa się z części
pisemnej i ustnej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie semestru
zimowego i letniego na ocenę. Zaliczenie semestru: Podstawą oceny semestralnej jest
średnia ocen z dwóch sprawdzianów (w formie pisemnej i ustnej). Ponadto na ocenę
semestralną ma również wpływ średnia ocen z: kartkówek, odpowiedzi ustnych i zadań
domowych. Nie dopuszcza się więcej niż 6 nieobecności w ciągu semestru. JĘZYK
CHIŃSKI: Warunki zaliczenia semestru w pierwszym terminie: napisanie co najmniej
trzech sprawdzianów z terminem ustalonym (4/semestr) i uzyskanie średniej wyników
powyżej 60 punktów; zaliczenie co najmniej 3/4 kartkówek niezapowiedzianych;
napisanie i oddanie wszystkich zadań domowych w terminie wyznaczonym przez
wykładowcę; Nie dopuszcza się więcej niż 6 nieobecności w ciągu jednego semestru.
Liczba nieobecności mieszcząca się między 7 a 9 spowoduje utratę drugiego terminu
zaliczenia semestru; 10 nieobecności i więcej spowoduje niezaliczenie semestru.
Warunek zaliczenia semestru w drugim terminie (dla studentów nieprzekraczających
liczby 6 nieobecności): napisanie testu poprawkowego z całego semestru i uzyskanie co
najmniej 60 punktów. Punktacja sprawdzianów i testu poprawkowego: 1-100 punktów
JĘZYK JAPOŃSKI: Warunki zaliczenia semestru: Uzyskanie 60% ze średniej testów z
gramatyki japońskiej w trakcie trwania semestru. Zaliczenie w formie pisemnej oraz
ustnej u lektora japońskiego. Uzyskanie 60% ze średniej testów ze znaków japońskich w
trakcie trwania semestru. Egzamin całoroczny JĘZYK KOREAŃSKI:Warunki zaliczenia
semestru: Posiadanie min 70% obecności na zajęciac; aktywność w trakcie zajęć,
konieczność uzyskania z egzaminu wyniku co najmniej 50%

Semestr 3

Metody nauczania:

analiza tekstów, inscenizacja, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna,
rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, konwersatorium językowe, konsultacje

Rodzaj zajęć

For
my
zali
cze
nia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć

For
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Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat
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cze
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JĘZYK ARABSKI: Kurs zakończony egzaminem rocznym. Egzamin składa się z części
pisemnej i ustnej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie semestru
zimowego i letniego na ocenę. Zaliczenie semestru: Podstawą oceny semestralnej jest
średnia ocen z dwóch sprawdzianów (w formie pisemnej i ustnej). Ponadto na ocenę
semestralną ma również wpływ średnia ocen z: kartkówek, odpowiedzi ustnych i zadań
domowych. Nie dopuszcza się więcej niż 6 nieobecności w ciągu semestru. JĘZYK
CHIŃSKI: Warunki zaliczenia semestru w pierwszym terminie: napisanie co najmniej
trzech sprawdzianów z terminem ustalonym (4/semestr) i uzyskanie średniej wyników
powyżej 60 punktów; zaliczenie co najmniej 3/4 kartkówek niezapowiedzianych;
napisanie i oddanie wszystkich zadań domowych w terminie wyznaczonym przez
wykładowcę; Nie dopuszcza się więcej niż 6 nieobecności w ciągu jednego semestru.
Liczba nieobecności mieszcząca się między 7 a 9 spowoduje utratę drugiego terminu
zaliczenia semestru; 10 nieobecności i więcej spowoduje niezaliczenie semestru.
Warunek zaliczenia semestru w drugim terminie (dla studentów nieprzekraczających
liczby 6 nieobecności): napisanie testu poprawkowego z całego semestru i uzyskanie co
najmniej 60 punktów. Punktacja sprawdzianów i testu poprawkowego: 1-100 punktów
JĘZYK JAPOŃSKI: Warunki zaliczenia semestru: Uzyskanie 60% ze średniej testów z
gramatyki japońskiej w trakcie trwania semestru. Zaliczenie w formie pisemnej oraz
ustnej u lektora japońskiego. Uzyskanie 60% ze średniej testów ze znaków japońskich w
trakcie trwania semestru. Egzamin całoroczny JĘZYK KOREAŃSKI:Warunki zaliczenia
semestru: Posiadanie min 70% obecności na zajęciac; aktywność w trakcie zajęć,
konieczność uzyskania z egzaminu wyniku co najmniej 50%

Semestr 4

Metody nauczania:

analiza tekstów, inscenizacja, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, metody
e-learningowe, konwersatorium językowe, konsultacje

Rodzaj zajęć

Fo
rm
y

zal
icz
eni
a

Warunki zaliczenia przedmiotu
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JĘZYK ARABSKI: Kurs zakończony egzaminem rocznym. Egzamin składa się z części
pisemnej i ustnej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie semestru
zimowego i letniego na ocenę. Zaliczenie semestru: Podstawą oceny semestralnej jest
średnia ocen z dwóch sprawdzianów (w formie pisemnej i ustnej). Ponadto na ocenę
semestralną ma również wpływ średnia ocen z: kartkówek, odpowiedzi ustnych i zadań
domowych. Nie dopuszcza się więcej niż 6 nieobecności w ciągu semestru. JĘZYK
CHIŃSKI: Warunki zaliczenia semestru w pierwszym terminie: napisanie co najmniej
trzech sprawdzianów z terminem ustalonym (4/semestr) i uzyskanie średniej wyników
powyżej 60 punktów; zaliczenie co najmniej 3/4 kartkówek niezapowiedzianych;
napisanie i oddanie wszystkich zadań domowych w terminie wyznaczonym przez
wykładowcę; Nie dopuszcza się więcej niż 6 nieobecności w ciągu jednego semestru.
Liczba nieobecności mieszcząca się między 7 a 9 spowoduje utratę drugiego terminu
zaliczenia semestru; 10 nieobecności i więcej spowoduje niezaliczenie semestru.
Warunek zaliczenia semestru w drugim terminie (dla studentów nieprzekraczających
liczby 6 nieobecności): napisanie testu poprawkowego z całego semestru i uzyskanie co
najmniej 60 punktów. Punktacja sprawdzianów i testu poprawkowego: 1-100 punktów
JĘZYK JAPOŃSKI: Warunki zaliczenia semestru: Uzyskanie 60% ze średniej testów z
gramatyki japońskiej w trakcie trwania semestru. Zaliczenie w formie pisemnej oraz
ustnej u lektora japońskiego. Uzyskanie 60% ze średniej testów ze znaków japońskich w
trakcie trwania semestru. Egzamin całoroczny JĘZYK KOREAŃSKI:Warunki zaliczenia
semestru: Posiadanie min 70% obecności na zajęciac; aktywność w trakcie zajęć,
konieczność uzyskania z egzaminu wyniku co najmniej 50%

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

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

lektorat 90

przygotowanie do zajęć 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
110

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
90

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2

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

lektorat 90

przygotowanie do zajęć 20
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przygotowanie do egzaminu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
125

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
90

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 3

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

lektorat 90

przygotowanie do zajęć 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
110

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
90

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

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

lektorat 90

przygotowanie do zajęć 20

przygotowanie do egzaminu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
125

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
90

* 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 egzamin

W1 x x

U1 x x

U2 x x

U3 x x

K1 x x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Prawo autorskie

Nazwa przedmiotu
Prawo autorskie

Klasyfikacja ISCED
0421 Prawo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
studia azjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 10

Liczba punktów ECTS
1

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczenie z przedmiotu związanego z prawem 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

SAZ_K2_W01

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

SAZ_K2_U01

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.

SAZ_K2_K01,
SAZ_K2_K02,
SAZ_K2_K03,
SAZ_K2_K04

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:

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

Rodzaj zajęć
Formy

zaliczeni
a

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład
zaliczenie
na ocenę,
esej

Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest uzyskanie 26 punktów. Na teście
końcowym można uzyskać max. 35 pkt; pozostałe 15 za obecności (3 spotkania x
5 pkt). Dodatkowe 5 pkt można zdobyć nadsyłając stronę pracy licencjackiej lub
jakiejkolwiek innej swojego autorstwa, z której w sposób nie budzący wątpliwości
wynikać będzie, że student w sposób poprawny posługuje się prawem cytatu.

Bilans punktów ECTS

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

wykład 10

przygotowanie do egzaminu 10

przygotowanie eseju 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
10
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę esej

W1 x

U1 x

K1 x x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Monarchies in Asia and the Middle East.

Acomparative perspective

Nazwa przedmiotu
Monarchies in Asia and the Middle East. Acomparative perspective

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Monarchies in Asia and the Middle East. Acomparative perspective

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
studia azjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Zna i rozumie zasady działania monarchicznych systemów politycznych SAZ_K2_W02, SAZ_K2_W04

W2 Posiada pogłębioną wiedzę na temat relacji władza-społeczeństwo
we współczesnych monarchiach Azji i BW

SAZ_K2_W01, SAZ_K2_W02,
SAZ_K2_W03

W3 Ma ogólną wiedzę o głównych instytucjach władzy we współczesnych
monarchiach Azji i BW SAZ_K2_W02, SAZ_K2_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Potrafi przeprowadzić podstawowe badanie metodami politologii
porównawczej, pracować na źródłach i wyciągać syntetyczne wnioski

SAZ_K2_U01, SAZ_K2_U02,
SAZ_K2_U05

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Jest gotów do prezentowania opartych na faktach opinii na temat procesów
politycznych w krajach Azji i Bliskiego Wschodu SAZ_K2_K03
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Monarchia w dobie polityki masowej W1, U1

2. Problemy metody porównawczej - porównania współczesnych systemów
monarchicznych W1, U1

3. Instytucje monarchii W1, W2, U1

4. Arabia Saudyjska W2, W3, U1, K1

5. Maroko i Jordania W2, W3, U1, K1

6. Kuwejt, Bahrajn, Katar W2, W3, U1, K1

7. Oman, ZEA W2, W3, U1, K1

8. Malezja W2, W3, U1, K1

9. Tajlandia W2, W3, U1, K1

10. Kambodża W2, W3, U1, K1

11. Buthan, Brunei W2, W3, U1, K1

12. Japonia W2, W3, U1, K1

13. Upadek i odrodzenie modelu monarchicznego systemu politycznego W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium
zaliczenie
pisemne, esej,
prezentacja

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z poniższych trzech
komponentów. Na ocenę składają się: 1) uzyskanie oceny z zaliczenia -
minimum 51% punktów, (waga 50%) 2) uzyskanie pozytywnej oceny z eseju
semestralnego (waga 30%) 3) uzyskanie pozytywnej oceny z prezentacji
(waga 20%)

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie eseju 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30
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przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne esej prezentacja

W1 x

W2 x

W3 x

U1 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
International Security Challenges in Asia

Nazwa przedmiotu
International Security Challenges in Asia

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
International Security Challenges in Asia

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
studia azjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The completion of this course will provide students with better understanding of the political and strategic map of
the world, particularly Asia-Pacific region, solution of international conflicts, provide them with scenario building
abilities. It is aimed at fostering the problem solving attitude and the ability of analytical thinking. The second
crucial objective of the course is to upgrade language skills and broaden students’ knowledge about current
problems of political affairs. The course will focus on both social science terminology and discussion about politics
in Asia-Pacific, international strategies, security and diplomacy issues, i. e topics which provoke meaningful
debate.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 absolwent zna i rozumie metody badawcze, stosowane do pogłębionej analizy uwarunkowań
społeczno-politycznych oraz gospodarczych poszczególnych regionów Azji SAZ_K2_W01

W2 absolwent zna i rozumie mechanizmy funkcjonowania struktur społecznych i instytucji
w poszczególnych krajach azjatyckich w obszarach polityki, bezpieczeństwa i gospodarki SAZ_K2_W02

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
absolwent potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne w poszczególnych krajach
azjatyckich z uwzględnieniem zjawisk politycznych, ekonomicznych, demograficznych
i kulturowych, wpływających na doświadczenia człowieka w dobie globalizacji.

SAZ_K2_U01

U2 absolwent potrafi przygotować analizy eksperckie dotyczące przemian społecznych,
politycznych, gospodarczych i kulturowych krajów azjatyckich SAZ_K2_U02

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
absolwent jest gotów do uczestniczyć w przygotowaniu krajowych i międzynarodowych
projektów społecznych uwzględniając aspekty ekonomiczne i polityczne państw azjatyckich, jak
również propagować je w konkretnych środowiskach

SAZ_K2_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
1. Introduction to the course. How to define international relations and contemporary
security challenges? Multi-sector security; brief theoretical analysis. Security related
terminology and initial discussion on the challenges in Asia-Pacific. The analysis of
selected diplomatic speeches regarding security (vocabulary).

W1, W2, U1

2.
2. International relations and security system on global and regional level. Collective
security initiatives: the UN and NATO: their role in the 21st century. NATO treaty –
useful vocabulary.

W2, U1

3.
3. The nature of state power and its challenges. Emerging powers and fragile states in
21st century. Geopolitical significance and specificity of Asia-Pacific region.
International relations: theoretical analysis and useful vocabulary.

W1, W2, U1, K1

4. 4. China: major emerging player: what will be the consequences? W1, W2, U1, U2, K1

5.
6. India as emerging power under BJP government Strategic realism of India in the
21st century: an appraisal. Selected political, economic and social challenges in
contemporary India. The threat of Hindu nationalism under BJP: analysis and
discussion. Narendra Modi: successes and failures

W1, U1, U2

6.
6. Major conflicts in Asia-Pacific and their impact on security dynamics I. Analysis of
selected conflicts (current situation and perspectives): Afghanistan, Iran-Saudi Arabia
rivalry

W1, W2, U1, U2, K1

7. 7. Major conflicts in Asia-Pacific and their impact on security dynamics II – conflict on
the Korean peninsula, South China Sea conflict W1, W2, U1, U2, K1

8. 8. BRICS – political forum of emerging powers? Memorandum of Understanding (MoU),
declaration – vocabulary analysis W1, W2, U1, U2, K1

9. 9. Central Asian post-Soviet republics in the power game of the 21st century. Energy
security: Chinese, Indians and Russians in Central Asia. W1, W2, U1, U2, K1

10. 10. Human rights in Asia-Pacific. The role of NGO’s. The perception of human rights in
selected Asian states and cultures: China, India, Japan. W1, W2, U1, U2

11. 11. New power game in the second decade of 21st century: the US, China, India,
Russia in the context of cooperation and rivalry. Deadline for the paper. W1, W2, U1, U2, K1

12. 12. Terrorism in Asia: selected aspects. How to define terrorism? Counterterrorism:
methods and operations W2, U1, K1

13. 13. Economic corridors: stabilizing or destabilizing effect? OBOR, CPEC and other
initiatives: critical analysis. W1, U2

14. 14. Presentation of the papers by the students (each group max. 10 minutes). W1, W2, U1, U2, K1

15. 15. Presentation of the papers by the students (each group max. 10 minutes). W1, W2, U1, U2, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
konwersatorium językowe

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium
esej,
prezentacj
a

The students are obliged to prepare a paper (6-8 pages) in groups (2-3 people) on
the selected topic accepted by the coordinator, regarding Asia-Pacific
contemporary security problems. The results of their work will be briefly
presented in the class at the end of the semester (each group max. 10 minute
presentation).

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 20

przygotowanie prezentacji multimedialnej 25

zbieranie informacji do zadanej pracy 40

przygotowanie do zajęć 10

poznanie terminologii obcojęzycznej 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
135

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* 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 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
Gender issues in the MENA and in Asia

Nazwa przedmiotu
Gender issues in the MENA and in Asia

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Gender issues in the MENA and in Asia

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
studia azjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa. Dozwolone dwie nieusprawiedliwione nieobecności

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest zapoznanie studentów z historią oraz różnorodnością nurtów w obrębie zagadnień i kontekstów
płci we współczesnych społeczeństwach Bliskiego Wschodu, Afryki Północne oraz Azji., ze szczególnym
uwzględnieniem Chin, Japonii oraz Korei

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 charakterystykę, historię oraz problematykę zagadnień genderowych w krajach
azjatyckich oraz Afryki Północnej

SAZ_K2_W01, SAZ_K2_W02,
SAZ_K2_W03, SAZ_K2_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1
wyszukiwać, analizować i wykorzystywać dostępne informacje dotyczące kwestii
genderowych na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej oraz w państwach
azjatyckich

SAZ_K2_U01, SAZ_K2_U04
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U2 diagnozować i łączyć procesy społeczne i polityczne i kulturowe w związku
z debatą na temat płci w świecie arabskim i wybranych krajach azjatyckich

SAZ_K2_U01, SAZ_K2_U02,
SAZ_K2_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
ciągłego pogłębiania wiedzy dotyczącej kontekstu społeczno-kulturowego
i towarzyszących mu procesów politycznych w odniesieniu doproblematyki płci
w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej i wybranych państwach
azjatyckich.

SAZ_K2_K01, SAZ_K2_K03,
SAZ_K2_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Definiowanie płci Studia nad płcią w regionie MENA i wybranych krajach azjatyckich
(Chiny, Japonia, Korea) Męskość w regionie MENA i wybranych krajach azjatyckich
(Chiny, Japonia, Korea) Dekonstruując wzorce kobiecości w regionie MENA
i wybranych krajach azjatyckich (Chiny, Japonia, Korea) Płeć w kontekście
muzułmańskim Wzorce niebinarne Płeć i państwo w regionie MENA i wybranych
krajach azjatyckich (Chiny, Japonia, Korea) Studia przypadków płci Performing gender
- artystyczne podejście do kwestii płci

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, inscenizacja, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na
ocenę

Obecność oraz aktywność podczas zajęć, uczestnictwo w dyskusjach oraz
analizie case study. Konieczność zaliczenia co najmniej 60% z pisemnego
testu końcowego z materiału kursowego.

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* 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

W1 x

U1 x

U2 x

K1 x



Sylabusy 46 / 105

Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Seminarium dyplomowe

Nazwa przedmiotu
Seminarium dyplomowe

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie, 0314 Socjologia i
kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
studia azjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii, Nauki o polityce i administracji

Formy prowadzenia zajęć

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
7.00

seminarium 30

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
7.00

seminarium 30

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
7.00

seminarium 30

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
7.00

seminarium 30

Wymagania wstępne i dodatkowe
Przed rozpoczęciem seminarium student powinien posiadać wiedzę metodologiczną niezbędną do przygotowania pracy
magisterskiej oraz wiedzę merytoryczną w zakresie przygotowywanego tematu
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Student w trakcie prowadzenia seminarium powinien zdobyć umiejętność samodzielnego sformułowania celów
pracy, problemów badawczych, hipotezy badawczej, wykazać umiejętność stosowania podstawowych metod
i narzędzi badawczych, wyciągania wniosków z rezultatów badań oraz samodzielnego przygotowania pisemnej
pracy magisterskiej spełniającej kryteria metodologiczne, merytoryczne i formalne( poprawny styl i język,
właściwe korzystanie z naukowych źródeł itd. ).

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zakres teorii, metodologii i metodyki nauk społecznych umożliwiającą ukończenie
studiów azjatyckich i przygotowanie pracy magisterskiej

SAZ_K2_W01, SAZ_K2_W02,
SAZ_K2_W03

W2 na poziomie rozszerzonym metody analizy i interpretacji różnych wytworów
kultury właściwych społeczeństw Azji

SAZ_K2_W01, SAZ_K2_W02,
SAZ_K2_W03, SAZ_K2_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1
formułować problem, dobór metod i narzędzi badawczych, opracować
i prezentować wyniki pozwalające na rozwiązywanie realnych problemów relacji
państw azjatyckich

SAZ_K2_U01, SAZ_K2_U02

U2
rozpoznać, prognozować oraz badać charakter kluczowych problemów
społecznych właściwych dla studiów azjatyckich oraz proponować sposoby
praktycznego ich rozwiązania

SAZ_K2_U01, SAZ_K2_U02

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 zaprezentowania koncepcji zdobywanego zawodu poprzez krytycznie przyjętą
hierarchię priorytetów wynikającą z wyzwań współczesnego świata SAZ_K2_K01, SAZ_K2_K02

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1.Metodologiczne podstawy przygotowania pracy magisterskiej 2.Zasady
opracowania pracy magisterskiej 3.Przygotowanie wstępu-elementy składowe,
tworzenie problemów badawczych i hipotez naukowych. Ocena literatury przedmiotu.
4.Przygotowanie i indywidualne omówienie struktury pracy 5.Działanie studenta
na poszczególnych etapach przygotowania pracy-metodyka i technika przygotowania
pracy. 6.Przygotowanie poszczególnych rozdziałów i zakończenia. 7. Sporządzanie
wykazów szkiców, zdjęć ,skrótów i bibliografii. 8. Dyskusja dot. merytorycznych
aspektów podejmowanych przez studentów w pracach. 9.Referowanie przez
studentów poszczególnych wyników w pisaniu pracy-omawianie występujących
błędów, korekta.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 1
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Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć
Form

y
zalicz
enia

Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zalicz
enie

Ocenie podlega: obecność na seminariach, aktywność, poziom wystąpień i udziału w
dyskusji, postęp w przygotowaniu pracy na poszczególnych etapach,poprawność
przygotowanej pracy magisterskiej Uzyskana przez studenta wiedza i umiejętności
zostaną zweryfikowane na podstawie jego wystąpień, udziału w dyskusji podczas
seminariów, referatów obejmujących bieżące postępy w przygotowaniu pracy oraz
przedstawionej części pracy magisterskiej, wstęp i pierwszy rozdział - do końca
semestru zimowego II roku studiów oraz całej pracy magisterskiej do końca maja
semestru letniego.

Semestr 2

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć
Form

y
zalicz
enia

Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zalicz
enie

Ocenie podlega: obecność na seminariach, aktywność, poziom wystąpień i udziału w
dyskusji, postęp w przygotowaniu pracy na poszczególnych etapach,poprawność
przygotowanej pracy magisterskiej Uzyskana przez studenta wiedza i umiejętności
zostaną zweryfikowane na podstawie jego wystąpień, udziału w dyskusji podczas
seminariów, referatów obejmujących bieżące postępy w przygotowaniu pracy oraz
przedstawionej części pracy magisterskiej, wstęp i pierwszy rozdział - do końca
semestru zimowego II roku studiów oraz całej pracy magisterskiej do końca maja
semestru letniego.

Semestr 3

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć
Form

y
zalicz
enia

Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zalicz
enie

Ocenie podlega: obecność na seminariach, aktywność, poziom wystąpień i udziału w
dyskusji, postęp w przygotowaniu pracy na poszczególnych etapach,poprawność
przygotowanej pracy magisterskiej Uzyskana przez studenta wiedza i umiejętności
zostaną zweryfikowane na podstawie jego wystąpień, udziału w dyskusji podczas
seminariów, referatów obejmujących bieżące postępy w przygotowaniu pracy oraz
przedstawionej części pracy magisterskiej, wstęp i pierwszy rozdział - do końca
semestru zimowego II roku studiów oraz całej pracy magisterskiej do końca maja
semestru letniego.

Semestr 4
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Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć
Form

y
zalicz
enia

Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zalicz
enie

Ocenie podlega: obecność na seminariach, aktywność, poziom wystąpień i udziału w
dyskusji, postęp w przygotowaniu pracy na poszczególnych etapach,poprawność
przygotowanej pracy magisterskiej Uzyskana przez studenta wiedza i umiejętności
zostaną zweryfikowane na podstawie jego wystąpień, udziału w dyskusji podczas
seminariów, referatów obejmujących bieżące postępy w przygotowaniu pracy oraz
przedstawionej części pracy magisterskiej, wstęp i pierwszy rozdział - do końca
semestru zimowego II roku studiów oraz całej pracy magisterskiej do końca maja
semestru letniego.

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

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

seminarium 30

przygotowanie pracy dyplomowej 90

przygotowanie do zajęć 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
175

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2

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

seminarium 30

przygotowanie pracy dyplomowej 90

przygotowanie do zajęć 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
175
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 3

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

seminarium 30

przygotowanie pracy dyplomowej 90

analiza i przygotowanie danych 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
175

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

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

seminarium 30

przygotowanie pracy dyplomowej 120

poprawa projektu 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
175

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* 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

W1 x

W2 x

U1 x

U2 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Wzorce demokratycznego państwa prawa

a kultura polityczna DW

Nazwa przedmiotu
Wzorce demokratycznego państwa prawa a kultura polityczna DW

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
studia azjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna podstawowe wyzwania demokratycznego państwa prawa w kontekście
kultury politycznej Dalekiego Wschodu SAZ_K2_W01

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi zidentyfikować wyzwania demokratycznego państwa prawa
w obszarze kultury politycznej Dalekiego Wschodu SAZ_K2_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do zgłębiania wiedzy w zakresie problemów demokratycznego
państwa prawa SAZ_K2_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. 1. Propedeutyka teorii państwa i prawa W1

2. 2. Powstanie państwa w świetle idei „Umowy społecznej” Rousseau oraz Marksowskiej
teorii walki klas W1, U1
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3. 3. Wzorzec demokratycznego państwa prawa jako uniwersalny probierz jego
sprawnego funkcjonowania U1, K1

4. 4. Komparatystyka źródeł prawa w państwie demokratycznym i autorytarnym W1

5. 5. Znaczenie kultury politycznej w demokratycznym państwie prawa W1, U1

6. 6. Idea państwa według Konfucjusza W1, U1

7. 7. Kulturowy spór o wyższości merytokracji nad demokracją i przewadze demokracji
nad merytokracją U1, K1

8. 8. Katalog klasycznych wolności i praw obywatelskich w roli wykładni kulturowego
wzorca demokratycznego państwa prawa U1, K1

9. 9. Ustrojowy dwugłos o konfucjańskiej dobrej władzy i kelsenowskim demokratyzmie
wolności W1, U1

10. 10. Kulturowy fenomen państw upadłych w kontekście analizy historyczno-prawnej
państw azjatyckich w XIX i XX stuleciu W1, U1

11. 11. Lobbing vs. korupcja, czyli o (poza)prawnym wpływie na politykę w europejskim
i azjatyckim kręgu kulturowym W1, U1

12. 12. Implementacja good governance jako nowego sposobu działania
demokratycznego państwa prawa W1, U1

13. 13. W poszukiwaniu modelu sprawnego państwa: między europejską idée fixe
demokracji liberalnej a reanimacją konfucjańskiego ideału merytokracji W1, U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie
pisemne

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest (1) regularne i (2) aktywne uczestnictwo w
zajęciach, (3) przedstawienie prezentacji w zakresie merytorycznym zajęć oraz
(4) zdanie na ocenę pozytywną końcowego kolokwium formie testu
wielokrotnego wyboru.

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 60

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Polityki publiczne w kontekście kultury

politycznej Dalekiego Wschodu

Nazwa przedmiotu
Polityki publiczne w kontekście kultury politycznej Dalekiego Wschodu

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
studia azjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Podstawowe pojęcia z zakresu analiz polityk publicznych wybranych krajów Dalekiego
Wschodu SAZ_K2_W02

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Potrafi wykorzystać podstawowe pojęcia z zakresu polityk publicznych do analizy polityk
publicznych w wybranych krajach Dalekiego Wschodu SAZ_K2_U02

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności związanych
z problematyką kształtowania polityk publicznych w krajach Dalekiego Wschodu SAZ_K2_K01

K2 Ma świadomość ma świadomość wpływu polityk publicznych na życie społeczno-
gospodarczo-kulturowe państw Dalekiego Wschodu SAZ_K2_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Przedmiotem zajęć jest m.in.: współczesny kontekst działań publicznych; polityki
publiczne jako sposób na optymalizację działania publicznego; główne podejścia
do analizy procesu polityk publicznych; analiza i projektowanie polityk publicznych;
implementacja i monitorowanie polityk publicznych; ewaluacja polityk publicznych;
różnorodność tradycji administrowania kulturowy kontekst zarządzania publicznego;
koncepcja good governance a zarządzanie publiczne w Azji; zarządzanie publiczne
w Azji Wschodniej; wybrane polityki publiczne niektórych krajów Dalekiego Wschodu

W1, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne zdobycie co najmniej 50% punktów testu zaliczeniowego

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 60

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne

W1 x

U1 x

K1 x

K2 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Bezpieczeństwo międzynarodowe w

regionie Azji i Pacyfiku

Nazwa przedmiotu
Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
studia azjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Wymagania wstępne i dodatkowe
Dopuszczalne dwie nieusprawiedliwone nieobecności.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Nabycie wiedzy na tema bezpieczeństwa międzynarodowego w regionie Azji i Pacyfiku.

C2 Wykształcenie umiejętności analizowania stosunków politycznych i gospodarczych w regionie Azji i Pacyfiku oraz
na poziomie globalnym w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie specyfikę bezpieczeństwa międzynarodowego w regionie Azji
i Pacyfiku. SAZ_K2_W02

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi analizować stosunki międzynarodowe w regionie oraz na poziomie
globalnym w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego w regionie Azji
i Pacyfiku.

SAZ_K2_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do nieustannego doskonalenia wiedzy i umiejętności dotyczących
problemów bezpieczeństwa . SAZ_K2_K01
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Zagadnienia wstępne.Bezpieczeństwo narodowe a bezpieczeństwo międzynarodowe. W1, U1, K1

2. Teoria bezpieczeństwa międzynarodowego. Paradygmaty prowadzonych badań
w sferze bezpieczeństwa międzynarodowego – dobór narzędzi. W1, U1, K1

3. Uwarunkowania bezpieczeństwa międzynarodowego w regionie Azji i Pacyfiku. W1, U1, K1

4. Rozpad systemu bipolarnego i jego konsekwencje dla regionu Azji i Pacyfiku. W1, U1, K1

5. Strategia bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych w regionie Azji
i Pacyfiku. W1, U1, K1

6. Obecność militarna USA w regionie Azji i Pacyfiku, amerykańscy sojusznicy
i partnerzy. W1, U1, K1

7. Strategia bezpieczeństwa ChRL. W1, U1, K1

8. Strategia obrony i potencjał militarny Chin. W1, U1, K1

9. Spór na Morzu Wschodniochińskim o Wyspy Senkaku/Diaoyu. W1, U1, K1

10. Ekspansja morska Chin. W1, U1, K1

11. Spór na Morzu Południowochińskim o Wyspy Paracelskie i Spratly. W1, U1, K1

12. Tajwan i jego znaczenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego w regionie Azji
i Pacyfiku. W1, U1, K1

13. Problem bezpieczeństwa międzynarodwego na Półwyspie Koreańskim. W1, U1, K1

14. Koreańsko-japoński spór o Dokdo/Takweshima. W1, U1, K1

15. Bezpieczeństwo niemilitarne w regionie Azji i Pacyfiku. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium
zaliczenie
pisemne,
prezentacja

Warunkiem zaliczenia kursu jest udział w zajęciach (możliwe są
dwienieobecności), przedstawienie prezentacji oraz uzyskanie pozytywnej
oceny z zaliczenia końcowego. Zaliczenie końcowe przeprowadzane jest w
formie pisemnej (test z pytaniami otwartymi i zamkniętymi).

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 20



Sylabusy 59 / 105

przygotowanie prezentacji multimedialnej 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
110

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne prezentacja

W1 x x

U1 x x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Obszary niestabilności na Bliskim i

dalekim Wschodzie

Nazwa przedmiotu
Obszary niestabilności na Bliskim i dalekim Wschodzie

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
studia azjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ogólna wiedza o teorii stosunków międzynarodowych.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Umiejętność badania i analizy wydarzeń o charakterze militarnym na Bliskim i Dalekim Wschodzie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Przebieg oraz charakter konfliktów zbrojnych na BiD Wschodzie. SAZ_K2_W01

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Analiza konfliktu. SAZ_K2_U02, SAZ_K2_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Dalszych badań w zakresie przedmiotu oraz do przystąpienia do pracy
w charakterze analityka polityki międzynarodowej. SAZ_K2_K01, SAZ_K2_K02

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Polityka zagraniczna i relacje międzynarodowe - Teorie Stosunków Międzynarodowych
w ujęciu azjatyckim (hegemonia i hierarchia). W1

2. Analiza polityki zagranicznej (Foreign Policy Analysis). Analiza dyplomatyczna,
wojskowa, wywiadowcza. U1, K1

3. Formowanie państwa i polityki zagranicznej na Bliskim Wschodzie. W1, U1

4. Teoria konfliktu. Powstrzymanie, ograniczanie, rozwiązywanie konfliktów. W1

5. Rewolucje w świecie arabskim. Teorie stosunków międzynarodowych a Arabska
Wiosna. W1, U1

6. Współczesne konflikty zbrojne. Wojna wśród społeczeństw. W1, U1, K1

7. Teoria rewolucji i rebelii. Rebelianci jako budowniczowie państwa. W1, U1

8. Hegemoniczna gra mocarstw na Bliskim i Dalekim Wschodzie. W1, K1

9. Analiza polityki zagranicznej w wymiarze obronnym wybranych państw Bliskiego
i Dalekiego Wschodu. U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej, prezentacja Wykonanie zadań pisemnych (notatki, esej lub prezentacja). Aktywność na
zajęciach. Obecności na zajęciach (max 2 nieusprawiedliwione).

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

przygotowanie eseju 20

przygotowanie do zajęć 20

analiza badań i sprawozdań 20

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przeprowadzenie badań literaturowych 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

esej prezentacja

W1 x x

U1 x x

K1 x x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Protokół dyplomatyczny

Nazwa przedmiotu
Protokół dyplomatyczny

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
studia azjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z historią i zasadami protokołu dyplomatycznego

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 genezę i i historię protokołu dyplomatycznego SAZ_K2_W02

W2 zasady protokołu dyplomatycznego i etykiety dyplomatycznej SAZ_K2_W02

W3 zasady funkcjonowania placówek dyplomatycznych SAZ_K2_W02

W4 zasady protokołu w kontekście międzykulturowym SAZ_K2_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Swobodnie poruszać się świecie współczesnej etykiety dyplomatycznej. SAZ_K2_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Swobodnego poruszania się w sferze służby zagranicznej w ujęciu
międzykulturowym SAZ_K2_K03
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Geneza i założenia protokołu dyplomatyczna 2. Służba dyplomatyczna, a służba
cywilna 3. Zasady powoływania do służby dyplomatycznej. Stopnie dyplomatyczne.
Nominacje ambasadorskie 4. Akredytacje dyplomatyczne 5. Korespondencja
dyplomatyczna 6. Przyjęcia dyplomatyczne i etykieta 7. Precedencja 8. Wizyty
zagraniczne 9. Typy placówek dyplomatycznych 10. Przywileje dyplomatyczne 11.
Immunitety dyplomatyczne 12. Codzienna praca placówek dyplomatycznych

W1, W2, W3, W4, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę test wyboru

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do zajęć 40

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* 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

W1 x

W2 x

W3 x

W4 x

U1 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Transfrmacja systemowa na przykładzie

wybranych państw Azji i Europy

Nazwa przedmiotu
Transfrmacja systemowa na przykładzie wybranych państw Azji i Europy

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
studia azjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia transformacji systemowej SAZ_K2_W03

W2 Student zna i rozumie podstawowe determinanty transformacji systemowej
wybranych krajów Europy i Azji SAZ_K2_W03

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi dokonać analizy transformacji systemowej na przykładzie wybranych
krajów Europy i Azji SAZ_K2_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do rozpoznania podstawowych wyzwań transformacji systemowej
w wybranych krajach Europy i Azji SAZ_K2_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Teoria transformacji a) Transformacja szokowa b) Transformacja gradualistyczna c)
Dwa poziomy transformacji: jawny i niejawny d) Rola i wpływ grup interesów
(formalnych / nieformalnych) w transformacji 2. Czynniki determinujące przebieg
transformacji 1. globalizacja 2. standaryzacja 3. uniformizacja 4. liberalizacja 5.
komunikacja 6. interdependencja 3. Mechanizmy rynkowe a procesy transformacyjne
a) Stabilność gospodarki w wymiarze makro- i mikroekonomicznym b) Elementy
wolnego rynku a inwestycje zagraniczne 4. Procesy transformacyjne a globalizacja 1.
Społeczeństwo globalne jako zjawisko cywilizacyjne 2. Historia i przebieg globalizacji
3. Globalizacja kulturowa i ekonomiczna 4. Różne wymiary globalizacji ekonomicznej
5. Czynniki przyśpieszające globalizację 6. Kompatybilność globalizacyjna 7. Indeks
globalizacji: 5. Demograficzne przyczyny i skutki procesów transformacyjnych 1.
Różnice w dochodzie narodowym per capita 2. Udział społeczeństwa pracującego
w rolnictwie 3. Migracja zarobkowa oraz czynniki anty-migracyjne 6. Wyznaczniki
procesów transformacyjnych a) Kryteria politologiczne 1. położenie geopolityczne
a etapy rozwoju gospodarczego 2. konwergencja i integracja a procesy
transformacyjne 3. praworządność 4. struktury demokratyczne 5. poszanowanie praw
człowieka b) Kryteria ekonomiczne 1. rozwinięty system bankowy 2. niska stopa
inflacji 3. niska stopa zadłużenia publicznego 4. zaawansowanie rozwoju struktur
menedżerskich 5. liberalizacja życia gospodarczego 6. wysokość oraz kierunki
inwestycji zagranicznych 7. innowacyjność technologiczna

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie
pisemne

(1) Warunkiem uzyskania zaliczenia jest (1) regularne i (2) aktywne
uczestnictwo w zajęciach, (3) przedstawienie prezentacji w zakresie
merytorycznym zajęć oraz (4) zdanie na ocenę pozytywną końcowego
kolokwium formie testu wielokrotnego wyboru.

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

przygotowanie do zajęć 20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
110

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* 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 pisemne

W1 x

W2 x

U1 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Przedsiębiorczość na Bliskim Wschodzie

Nazwa przedmiotu
Przedsiębiorczość na Bliskim Wschodzie

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
studia azjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Student/ka posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na krytyczną analizę uwarunkowań (prawnych,
gospodarczych, organizacyjnych, kulturowych) i możliwości związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej w państwach Bliskiego Wschodu - Turcji, Izraelu, Iranie i krajach arabskich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Ma podstawową wiedzę o funkcjonowaniu gospodarek i systemów prawnych na Bliskim
Wschodzie - w odniesieniu do prowadzenia działalności gospodarczej.

SAZ_K2_W01,
SAZ_K2_W02

W2 Rozumie podstawowe zjawiska gospodarczo-prawne oraz organizacyjne specyficzne dla
państw Bliskiego Wschodu, a także posiada umiejętność ich analizowania.

SAZ_K2_W01,
SAZ_K2_W02

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Posiada podstawowe umiejętności wyszukiwania i wykorzystywania informacji płynących
z danych ekonomicznych oraz prawnych służących analizowaniu aktywności biznesowej
na Bliskim Wschodzie.

SAZ_K2_U04

U2 Potrafi analizować, diagnozować i prognozować procesy dotyczące przedsiębiorczości
na Bliskim Wschodzie z uwzględnieniem uwarunkowań kulturowych.

SAZ_K2_U01,
SAZ_K2_U02

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Jest gotów uczestniczyć w przygotowaniu krajowych i międzynarodowych projektów,
uwzględniając aspekty ekonomiczne funkcjonowania państwa i rynków bliskowschodnich. SAZ_K2_K04
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedsiębiorczość – podstawowe zagadnienia – wykład wprowadzający: - system
definicji pojęciowych i operacyjnych niezbędnych przy badaniu i analizie
przedsiębiorczości; - Rodzaje i wymiary przedsiębiorczości; - Struktura
krajowego/narodowego systemu przedsiębiorczości; - znaczenie dynamiki procesów
dokonujących się w regionie Bliskiego Wschodu na krajowe systemy gospodarcze oraz
krajowe ekosystemy przedsiębiorczości.

W1, W2

2.

Turcja: • Podstawowe informacje na temat systemu gospodarczego Turcji oraz stanu
i perspektyw rozwojowych tureckiej gospodarki; • Charakterystyka tureckiego
ekosystemu przedsiębiorczości; • Przedsiębiorczość a struktura i charakter powiązań
pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym; • Najważniejsze wyzwania i zagrożenia
rozwojowe dla przedsiębiorczości w Turcji.

W1, W2, U1, U2, K1

3.

Izrael: • Podstawowe informacje na temat systemu gospodarczego Izraela oraz stanu
i perspektyw rozwojowych izraelskiej gospodarki; • Charakterystyka izraelskiego
ekosystemu przedsiębiorczości; • Przedsiębiorczość a struktura i charakter powiązań
pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym; • Najważniejsze wyzwania i zagrożenia
rozwojowe dla przedsiębiorczości w Izraela.

W1, W2, U1, U2, K1

4.

Iran: • Podstawowe informacje na temat systemu gospodarczego Iranu oraz stanu
i perspektyw rozwojowych irańskiej gospodarki; • Charakterystyka irańskiego
ekosystemu przedsiębiorczości; • Przedsiębiorczość a struktura i charakter powiązań
pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym; • Najważniejsze wyzwania i zagrożenia
rozwojowe dla przedsiębiorczości w Iranie.

W1, W2, U1, U2, K1

5.

Arabska Republika Egiptu: • Podstawowe informacje na temat systemu
gospodarczego Egiptu oraz stanu i perspektyw rozwojowych egipskiej gospodarki; •
Charakterystyka egipskiego ekosystemu przedsiębiorczości; • Przedsiębiorczość
a struktura i charakter powiązań pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym; •
Najważniejsze wyzwania i zagrożenia rozwojowe dla przedsiębiorczości w Egipcie.

W1, W2, U1, U2, K1

6.

Arabia Saudyjska: • Podstawowe informacje na temat systemu gospodarczego Arabii
Saudyjskiej oraz stanu i perspektyw rozwojowych saudyjskiej gospodarki; •
Charakterystyka saudyjskiego ekosystemu przedsiębiorczości; • Przedsiębiorczość
a struktura i charakter powiązań pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym; •
Najważniejsze wyzwania i zagrożenia rozwojowe dla przedsiębiorczości w Arabii
Saudyjskiej.

W1, W2, U1, U2, K1

7.

Zjednoczone Emiraty Arabskie: • Podstawowe informacje na temat systemu
gospodarczego ZEA oraz stanu i perspektyw rozwojowych emirackiej gospodarki; •
Charakterystyka emirackiego ekosystemu przedsiębiorczości; • Przedsiębiorczość
a struktura i charakter powiązań pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym; •
Najważniejsze wyzwania i zagrożenia rozwojowe dla przedsiębiorczości w ZEA.

W1, W2, U1, U2, K1

8.

Maroko i Tunezja: • Podstawowe informacje na temat systemów gospodarczych
Maroka i Tunezji oraz stanu i perspektyw rozwojowych gospodarek w tych krajach; •
Charakterystyka marokańskiego i tunezyjskiego ekosystemu przedsiębiorczości; •
Przedsiębiorczość a struktura i charakter powiązań pomiędzy sektorem prywatnym
i publicznym; • Najważniejsze wyzwania i zagrożenia rozwojowe dla
przedsiębiorczości w Maroku i Tunezji.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne Egzamin końcowy - pisemny (na ocenę końcową wpływa aktywność
studentów na zajęciach).

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

analiza badań i sprawozdań 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 25

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne

W1 x

W2 x

U1 x

U2 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Przedsiębiorczość na Dalekim Wschodzie

Nazwa przedmiotu
Przedsiębiorczość na Dalekim Wschodzie

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
studia azjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończony kurs Gospodarki Dalekiego Wschodu

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Studentka/student zna i rozumie podstawową terminologię z zakresu przedsiębiorczości
oraz jej regionalne uwarunkowania w krajach Dalekiego Wschodu

SAZ_K2_W02,
SAZ_K2_W05

W2 Studentka/student zna i rozumie systemy wartości oraz typy więzi społecznych
i kulturowych w krajach Dalekiego Wschodu SAZ_K2_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Studentka/student potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu komunikacji międzykulturowej oraz
prowadzenia negocjacji w kontekście krajów DW SAZ_K2_U04

U2 Studentka/student potrafi dokonać analizy wybranych modeli biznesowych stosowanych
przez dalekowschodnie przedsiębiorstwa SAZ_K2_U02

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Studentka/student jest gotów do uczestniczenia w przygotowaniu krajowych
i międzynarodowych projektów powiązanych z przedsiębiorczością uwzględniając aspekty
ekonomiczne państw Dalekiego Wschodu

SAZ_K2_K04

K2 Studentka/student jest gotów do pogłębiania znajomości specyfiki uwarunkowań
przedsiębiorczości w krajach Dalekiego Wschodu SAZ_K2_K01
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Definicja przedsiębiorcy i przedsiębiorczości W1, K1, K2

2. Regionalne uwarunkowania przedsiębiorczości (I): Chiny, Hongkong, Tajwan W1, W2, K1, K2

3. Regionalne uwarunkowania przedsiębiorczości (II): Singapur, Korea Południowa,
Japonia W1, W2, K1, K2

4. Zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego w wybranych
krajach Dalekiego Wschodu W1, W2, K1, K2

5. Praca w środowisku międzykulturowym W1, W2, U1, K1, K2

6. Rola komunikacji międzykulturowej (model Lewisa) W1, W2, U1, K1, K2

7. Zarządzanie zmianą w kontekście wybranych państw Dalekiego Wschodu W1, W2, U1, K1, K2

8. Design thinking - definicja, etapy, możliwości zastosowania W1, W2, U1, U2, K1, K2

9. Podstawy negocjacji biznesowych z uwzględnieniem specyfiki krajów Dalekiego
Wschodu W1, W2, U1, U2, K1, K2

10. Definicja SME oraz start-upy i źródła ich finansowania W1, W2, U1, U2, K1, K2

11. Instytucjonalne wsparcie dla przedsiębiorczych działań W1, W2, U1, U2, K1, K2

12. Przedsiębiorcze miasta (I): Greater Bay Area (Hongkong + Shenzhen + Kanton +
Macau), Szanghaj W1, W2, U1, U2, K1, K2

13. Przedsiębiorcze miasta (II): Seul, Tokio, Tajpej W1, W2, U1, U2, K1, K2

14. Model biznesowy - definicja oraz analiza wybranych modeli na przykładach firm
z krajów Dalekiego Wschodu W1, W2, U1, U2, K1, K2

15. Planowanie własnego przedsięwzięcia powiązanego z krajami Dalekiego Wschodu:
tradycyjny biznes plan czy leancanvas? W1, W2, U1, U2, K1, K2

16. Nawigator Modelu Biznesowego (innowacja, inicjalizacja, adaptacja, integracja,
implementacja) W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu, tj. 3,0 = 60% egzaminu

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30
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przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne

W1 x

W2 x

U1 x

U2 x

K1 x

K2 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Wzorce kulturowe krajów azjatyckich

Nazwa przedmiotu
Wzorce kulturowe krajów azjatyckich

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
studia azjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego, pozwalająca na zapoznanie się z materiałem i tekstami do zajęć.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z wzorcami w obrębie kultur wybranych krajów azjatyckich,
ze szczególnym uwzględnieniem tematyki zachowań życia codziennego i zawodowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
teorie i metody opisu wzorców kulturowych wybranych krajów azjatyckich oraz
struktur je konstytuujących, zarówno w odniesieniu do aspektów życia
codzinnego jak i zawodowego

SAZ_K2_W01, SAZ_K2_W02,
SAZ_K2_W03, SAZ_K2_W04

W2 genezę wzorców kulturowych, ich ewolucję w odniesieniu do przemian
społecznych zachodzących w wybranych państwach azjatyckich.

SAZ_K2_W01, SAZ_K2_W03,
SAZ_K2_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1
analizować formy wzorców kulturowych, funkcjonujących w wybranych
społeczeństwach azjatyckich i ich wpływ na funkcjonowanie jednostek w życiu
codziennym i zawodowym.

SAZ_K2_U01, SAZ_K2_U02,
SAZ_K2_U04
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U2
opisywać i analizować wpływ struktur, trendów i zjawisk, takich jak globalizacja
na przemiany we wzorcach i tradycjach kulturowych, funkcjonujacych
w wybranych krajach azjatyckich

SAZ_K2_U01, SAZ_K2_U02,
SAZ_K2_U03, SAZ_K2_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 do samodzielnego rozwoju i pogłębiania świadomości postaw, wynikających
z różnorodności wzorców kulturowych SAZ_K2_K01, SAZ_K2_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wzorce kulturowe w krajach azjatyckich - przegląd teoretyczny W1, W2, U1

2. Kultura arabska a kwestia islamu - o problematyce ujęć W1, W2, U1, U2

3. Wzorce kulturowe w krajach Azji Południowej W1, U1, U2

4. Wzorce kulturowe w krajach Azji Południwo-Wschodniej W1, U1, U2

5. Chiny, Japonia, Korea - o wzorcach kulturowych i różnicach W1, U1, U2

6. Etykieta codzienności - przegląd W1, U1, U2, K1

7. Etykieta zawodowa - przegląd W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, inscenizacja, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna,
analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na
ocenę

Warunkiem zaliczenia kursu jest obecność podczas zajęć, aktywność oraz
zaliczenie na minimum 60 % testu złożonego z pytań otwartych.

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

uczestnictwo w egzaminie 5

przygotowanie do egzaminu 25
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* 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

U2 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Polityka kulturalna w krajach azjatckich

Nazwa przedmiotu
Polityka kulturalna w krajach azjatckich

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
studia azjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student ma wiedzę na temat polityki kulturalnej wybranych krajów azjatyckich SAZ_K2_W04

W2 Student orientuje się w formach funkcjonowania instytucji kultury wybranych
krajów azjatyckich SAZ_K2_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Ma umiejętność analizy wpływu przemian zachodzących pod wpływem sytuacji
społecznej i politycznej SAZ_K2_U01, SAZ_K2_U02

U2 Student rozumie uwarunkowania społeczno-polityczno-ekonomiczne wpływające
na politykę kulturalną w wybranych krajach Azji

SAZ_K2_U01, SAZ_K2_U02,
SAZ_K2_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Potrafi działać w sposób przedsiębiorczy spełniając rolę moderatora, animatora
i konsultanta w dialogu i współpracy międzykulturowej między krajami Azji
Wschodniej i Południowej oraz Polską

SAZ_K2_K03, SAZ_K2_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Kultura i polityka kulturalna - zagadnienia teoretyczne W1, W2, U1, U2

2. Sytuacja instytucji kultury w wybranych państwach Azji: instytucji edukacyjnych,
religijnych, twórców kultury, muzealnictwa W1, W2, U1, U2

3. Różnorodność regionalna instytucji kultury W1, W2, U1, U2

4. Ideologiczne i polityczne funkcje instytucji kultury W1, W2, U1, U2

5. Lokalne instytucje kultury wobec globalizacji W1, W2, U1, U2

6. Organizacje rządowe a pozarządowe,międzynarodowe organizacje kulturalne W1, W2, U1, U2

7. Potencjał turystyczny a polityka kulturalna w Azji W1, W2, U1, U2, K1

8. Kultura jako element soft power dla wybranych państw rejonu, działalność instytucji
promujących kulturę narodową wybranych państw poza granicami U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne,
projekt

Warunkiem zaliczenia kursu jest udział w zajęciach, przygotowanie
prezentacji oraz uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia pisemnego.

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

przygotowanie do egzaminu 20

uczestnictwo w egzaminie 2

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
102

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* 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 pisemne projekt

W1 x

W2 x

U1 x x

U2 x x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Militarne i pokojowe interwencje państw

zachodnich na BW i DW

Nazwa przedmiotu
Militarne i pokojowe interwencje państw zachodnich na BW i DW

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
studia azjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość ogólnych teorii stosunków międzynarodowych.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przedmiot poświęcony analizie polityki zagranicznej, obronnej oraz interwencjom państw zachodnich (USA
i koalicjanci) na Bliskim i Dalekim Wschodzie (Irak, Afganistan, Wietnam, Syria, Libia, inne).

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Wiedza o zagadnieniach związanych z konfliktami zbrojnymi na Bliskim
i Dalekim Wschodzie.

SAZ_K2_W02, SAZ_K2_W03,
SAZ_K2_W04

W2 Wiedza o polityce zagranicznej państw zachodnich (USA, Europa) wobec
obszarów niestabiliności. SAZ_K2_W02

W3 Wiedza o organizacjach międzynarodowych (ONZ, NATO, Unia
Europejska, ASEAN). SAZ_K2_W02, SAZ_K2_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Analiza konfliktów. SAZ_K2_U02, SAZ_K2_U03

U2 Analiza polityki zagranicznej. SAZ_K2_U01, SAZ_K2_U02,
SAZ_K2_U04

U3 Tworzenie dokumentów analitycznych o różnej skali trudności i zakresu. SAZ_K2_U02, SAZ_K2_U03
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Biegłość w polityce zagranicznej leżącej u podstaw interwencji
zagranicznych. SAZ_K2_K01

K2 Umiejętność tworzenia analiz politycznych i obronnych. SAZ_K2_K02, SAZ_K2_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Liberalny interwencjonizm. Teorie stojące za interwencjami zbrojnymi państw
zachodnich na BW i DW. W1, K1, K2

2. Krytyka oraz poparcie interwencji w świecie zachodnim. W2

3. Analiza polityki zagranicznej i analiza konfliktu. U1, U2, U3

4. Wymiar militarny, strategie, doktryny interwencji. Budowanie koalicji wojskowych. W2, K1

5. Pomoc rozwojowa i i state-building w czasie interwencji zbrojnych. W1, W2, W3, K1

6. Psychologia dalekosiężnych celów politycznych i wojskowych. Analiza postaw liderów
politycznych. W2, U1, U2

7. Polityka zagraniczna USA i państw europejskich w kontekście blisko
i dalekowschodnim. W2, W3, U2, K1

8. Negocjacje, dialog oraz postawy ludności miejscowej wobec interwentów. W1, W2, U1, U2, K1

9. Wizje państwa rebeliantów. U1

10. Efekty zaangażowania wojskowego i politycznego USA i państw europejskich na BW
i DW. W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

Notatki analityczne i prezentacja. Obecność i aktywność na
zajęciach.

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie eseju 20

przygotowanie prezentacji multimedialnej 20
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przygotowanie do zajęć 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne esej prezentacja

W1 x x

W2 x x

W3 x x

U1 x x

U2 x x

U3 x x

K1 x x

K2 x x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Oblicza konfliktów zbrojnych na Bliskim

Wschodzie

Nazwa przedmiotu
Oblicza konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
studia azjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Bez wymagań wstępnych

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi historii oraz współczesnych konfliktów zbrojnych na Bliskim
Wschodzie oraz podstawami teorii sztuki wojennej, ukazanie studentom złożoności uwarunkowań konfliktów
zbrojnych, kształtowanie u studentów krytycznego podejścia do bieżących przekazów medialnych i analiz,
wyrobienie umiejętności formułowania przez studenta własnych opinii na temat różnych aspektów źródeł,
przebiegu i skutków konfliktów zbrojnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student posiada wiedzę o różnych rodzajach struktur i więzi społecznych,
politycznych, ekonomicznych i prawnych, które determinują naturę konfliktów
zbrojnych oraz procesów bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu w skali regionalnej
i globalnej.

SAZ_K2_W01, SAZ_K2_W02

W2 student posiada wiedzę na temat historycznych i kulturowych uwarunkowań oraz
ewolucji sztuki wojennej i konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie. SAZ_K2_W03, SAZ_K2_W04
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W3 student posiada elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań
w naukach o bezpieczeństwie, studiach strategicznych i historii wojen. SAZ_K2_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1
student identyfikuje relacje i struktury międzykulturowe w odniesieniu do wojen
i konfliktów zbrojnych oraz określa wzorce kulturowe i ich relacje z innymi
determinantami bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie.

SAZ_K2_U01, SAZ_K2_U02,
SAZ_K2_U03, SAZ_K2_U04,
SAZ_K2_U05

U2
student Identyfikuje i opisuje na poziomie podstawowym uczestników blisko
wschodnich konfliktów zbrojnych oraz procesów bezpieczeństwa oraz rozpoznaje
relacje i więzi między nimi.

SAZ_K2_U01, SAZ_K2_U02,
SAZ_K2_U03, SAZ_K2_U04,
SAZ_K2_U05

U3
student posiada umiejętność wykorzystania wiedzy i potrafi dokonać obserwacji
i interpretacji zjawisk społecznych, politycznych, ekonomicznych i kulturowych
w historii wojen, naukach o bezpieczeństwie, studiach strategicznych oraz
w pokrewnych dyscyplinach w obszarze nauk społecznych.

SAZ_K2_U01, SAZ_K2_U02,
SAZ_K2_U03, SAZ_K2_U04,
SAZ_K2_U05

U4
porządkować i wyjaśniać relacje zachodzące między procesami, podmiotami
i strukturami determinującymi bezpieczeństwo, międzynarodowe w wymiarze
regionalnym i globalnym.

SAZ_K2_U01, SAZ_K2_U02,
SAZ_K2_U03, SAZ_K2_U04,
SAZ_K2_U05

U5
posiada umiejętność właściwego wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu
nauk o polityce w analizie i interpretacji problemów w obszarze, teorii sztuki
wojennej, konfliktów zbrojnych i bezpieczeństwa.

SAZ_K2_U01, SAZ_K2_U02,
SAZ_K2_U03, SAZ_K2_U04,
SAZ_K2_U05

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 świadomie określić poziom swojej wiedzy kierując się koniecznością stałego
i samodzielnego uaktualniania wiedzy.

SAZ_K2_K01, SAZ_K2_K02,
SAZ_K2_K03, SAZ_K2_K04

K2 student ma świadomość znaczenia nauk o polityce w zakresie bezpieczeństwa dla
kształtowania postaw i więzi społecznych.

SAZ_K2_K01, SAZ_K2_K02,
SAZ_K2_K03, SAZ_K2_K04

K3 student jest przygotowany do podjęcia dyskusji na tematy trudne z zachowaniem
zasad etycznych, jest otwarty na poglądy innych.

SAZ_K2_K01, SAZ_K2_K02,
SAZ_K2_K03, SAZ_K2_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Poruszana tematyka obejmuje zagadnienia odnoszące się do historii, ewolucji
i współczesności konfliktów zbrojnych oraz terroryzmu. Powyższa tematyka została
podzielona na następujące zagadnienia: • Teoria sztuki wojennej • Historia sztuki
wojennej (studia przypadków na Bliskim Wschodzie) • Wojna nieregularna i rewolucja
arabska • Terroryzm • Wyprawy krzyżowe • Wojny zastępcze • Wojny Izraela • Wojny
w Zatoce Perskiej • Operacje specjalne

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie ustne
Warunkiem zaliczenia kursu jest udział w zajęciach, przygotowanie i
przedstawienie prezentacji oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu
końcowego.
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Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie ustne

W1 x

W2 x

W3 x

U1 x

U2 x

U3 x

U4 x

U5 x

K1 x

K2 x

K3 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Oblicza konfliktów zbrojnych na Dalekim

Wschodzie

Nazwa przedmiotu
Oblicza konfliktów zbrojnych na Dalekim Wschodzie

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
studia azjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Bez wymagań wstępnych

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi historii oraz współczesnych konfliktów zbrojnych na Dalekim
Wschodzie oraz podstawami teorii sztuki wojennej, ukazanie studentom złożoności uwarunkowań konfliktów
zbrojnych, kształtowanie u studentów krytycznego podejścia do bieżących przekazów medialnych i analiz,
wyrobienie umiejętności formułowania przez studenta własnych opinii na temat różnych aspektów źródeł,
przebiegu i skutków konfliktów zbrojnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student ma podstawową wiedzę o charakterze, miejscu i znaczeniu historii,
studiów, teorii sztuki wojennej, strategicznych i studiów międzynarodowych, ich
specyfice przedmiotowej i metodologicznej w systemie nauk.

SAZ_K2_W01, SAZ_K2_W02,
SAZ_K2_W03, SAZ_K2_W04

W2 student zna podstawową terminologię z zakresu teorii sztuki wojennej i studiów
strategicznych potrafi określić jej miejsce w obrębie nauk społecznych.

SAZ_K2_W01, SAZ_K2_W02,
SAZ_K2_W03, SAZ_K2_W04
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W3
student posiada wiedzę o historii oraz współczesnych wojnach i konfliktach
na Dalekim Wschodzie, ich przyczynach i konsekwencjach w skali regionu oraz
globalnej

SAZ_K2_W01, SAZ_K2_W02,
SAZ_K2_W03, SAZ_K2_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1
student posiada podstawowe umiejętności wyszukiwania, analizowania
i wykorzystywania dostępnych w sferze publicznej informacji o problemach
bezpieczeństwa oraz uwarunkowaniach konfliktów na Dalekim Wschodzie.

SAZ_K2_U01, SAZ_K2_U02,
SAZ_K2_U03, SAZ_K2_U04,
SAZ_K2_U05

U2 student rozumie przyczyny, konsekwencje oraz mechanizmy konfliktów zbrojnych
na Dalekim Wschodzie, posiada umiejętność analizowania ich i prezentowania.

SAZ_K2_U01, SAZ_K2_U02,
SAZ_K2_U03, SAZ_K2_U04,
SAZ_K2_U05

U3 diagnozować i wiązać procesy polityczne oraz gospodarcze z konfliktami
i zagadnieniami bezpieczeństwa na Dalekim Wschodzie.

SAZ_K2_U01, SAZ_K2_U02,
SAZ_K2_U03, SAZ_K2_U04,
SAZ_K2_U05

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student ma świadomość odpowiedzialności i znaczenia wartości kulturowych
i godności człowieka na różnych poziomach rzeczywistości społecznej. Potrafi
promować postawę opartą na tej świadomości w działaniach podejmowanych
przez organizacje krajowe i międzynarodowe, ze szczególnym uwzględnieniem
wartości kulturowych państw Dalekiego Wschodu.

SAZ_K2_K01, SAZ_K2_K02,
SAZ_K2_K03, SAZ_K2_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Poruszana tematyka obejmuje zagadnienia odnoszące się do międzynarodowych
stosunków politycznych, polityki bezpieczeństwa, historii wojen i sztuki wojennej
krajów regionu Dalekiego Wschodu. Rola państw Dalekiego Wschodu jako pola
rywalizacji wielkich mocarstw w przeszłości, a współcześnie regionu odgrywającego
coraz większą rolę w globalnym balansie sił powoduje, że studia z dziedziny polityki
bezpieczeństwa i zagadnień militarnych tego obszaru są niezbędnym uzupełnieniem
studiów kulturoznawczych, regionalnych, politologicznych i ekonomicznych.
Poszczególne wykłady koncentrują się wokół następujących zagadnień: • Sztuka
wojenna i rewolucja w sprawach wojskowych. • Działania nieregularne i wojna
czwartej generacji. • Sun Tzu i sztuka wojenna starożytnego Dalekiego Wschodu. •
Podboje Mongołów. • Chiny – pole gry wielkich mocarstw. • Ekspansja Japonii i wojna
rosyjsko japońska. • Druga wojna światowa na Pacyfiku. • Konflikt koreański (+ tarcza
antyrakietowa). • Wojna w Wietnamie. • Studium przypadków wybranych operacji
specjalnych. • Konflikty zbrojne Chin, Indii i Pakistanu. • Afganistan – źródła, historia,
współczesność i perspektywy konfliktu zbrojnego. • Współczesne potęgi militarne
Dalekiego Wschodu.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie ustne
Warunkiem zaliczenia kursu jest udział w zajęciach, przygotowanie i
przedstawienie prezentacji oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu
końcowego.
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Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie ustne

W1 x

W2 x

W3 x

U1 x

U2 x

U3 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Analiza informacji w stosunkach

międzynarodowych

Nazwa przedmiotu
Analiza informacji w stosunkach międzynarodowych

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
studia azjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Wykazanie i wyjaśnienie związku między teorią stosunków międzynarodowych a badaniem i analizą wydarzeń
i procesów międzynarodowych,

C2
doskonalenie umiejętność krytycznego myślenia o rzeczywistości polityczno-międzynarodowej oraz zapoznanie
studentów (w szczegółowy i wyczerpujący sposób) z metodami i technikami pozyskiwania i analizy informacji
w zakresie badań nad stosunkami międzynarodowymi,

C3
doskonalenie umiejętności konceptualizacji i operacjonalizacji analizy i badań stosunków międzynarodowych oraz
prezentacja i omówienie głównych form pracy analitycznej, w tym: ekspertyz, raportów, rekomendacji oraz typów
dokumentów analitycznych: np.: ‘Policy Brief’, ‘Policy Paper’, ‘Komentarzy’, ‘Opracowań’, etc., doskonalenie
praktycznych umiejętności w przygotowywaniu różnego typu dokumentów analitycznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student ma zdobędzie wiedzę w zakresie metody i narzędzia badań, w tym techniki
pozyskiwania o interpretowania danych i informacji z zakresu stosunków
międzynarodowych

SAZ_K2_W01,
SAZ_K2_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1
W oparciu o wiedzę teoretyczną i pozyskane dane potrafi właściwie rozróżniać
i analizować podmioty polityki międzynarodowej oraz interpretować procesy
i mechanizmy występujące w przestrzeni międzynarodowej

SAZ_K2_U01,
SAZ_K2_U02,
SAZ_K2_U03,
SAZ_K2_U05
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
samodzielnego uzupełniania swojej wiedzy i doskonalić własne umiejętności Umie
uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, określać priorytety na rzecz
realizacji wyznaczonych przez siebie lub innych zadań oraz przewidywać
wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności w sferze publicznej

SAZ_K2_K01,
SAZ_K2_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

• zaprezentowanie i wyjaśnienie głównych paradygmatów eksplanacyjnych
w stosunkach międzynarodowych (realizm, liberalizm, konstruktywizm), •
zaprezentowanie i omówienie podstawowych metod badań i analizy stosunków
międzynarodowych: analiza systemowa, analiza instytucjonalno-prawne, analiza
historyczna, analiza komparatystyczna, metoda decyzyjna, metody jakościowe
i ilościowe, • zaprezentowanie i omówienie podstawowych technik badań i analizy
stosunków międzynarodowych: techniki badań empirycznych, techniki zbierania
i opracowywania materiałów źródłowych, krytyczna analiza źródeł, • omówienie
i charakterystyka procesu postępowania analitycznego: w tym określania przedmiotu
i celu badań i analizy, określania problemu badawczego, stawiania hipotez
badawczych, formułowania i prezentacji argumentacji (w postaci konkretnych
informacji i danych), formułowania wniosków i rekomendacji, przygotowywania
wykazu źródeł (bibliografii) • Omówienie wybranych zagadnień edytorskich, w tym
wymogów jakie powinny spełniać główne typy dokumentów analitycznych (‘analizy’,
‘sprawozdania’, raporty’, ‘ekspertyzy’, ‘rekomendacje’, ‘policy paper’, ‘policy brief’ )

W1, U1, K1

2.

- zajęcia warsztatowe służące świadomemu i umiejętnemu wykorzystaniu założeń
alternatywnych paradygmatów do wyjaśniania stosunków międzynarodowych, -
Zajęcia warsztatowe polegają na operacjonalizacji postępowania analitycznego,
poprzez zakreślenie obszaru analizy, problemów i hipotez analitycznych, organizacji
i planowania pracy związanej z pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji. - Zajęcia
warsztatowe służące ćwiczeniu praktycznych umiejętności związanych z pracą
analityka

U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, Metoda sytuacyjna, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć
Formy
zalicze

nia
Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium
projekt,
prezenta
cja

Każdorazowo zajęcia rozpoczynać będą się krótkim powtórzeniem materiału
omówionym na wcześniejszej sesji (na oceny) Prace pisemne: studenci będą
zobligowani do przygotowania dwóch w trakcie semestru prac pisemnych -
(krótkiego dokumentu analitycznego np.: ‘policy brief’, sprawozdania oraz na
zakończenie semestru dłuższego: np.: raportu, ekspertyzy): Prezentacje: studenci
będą prezentowali wyniki swojej pracy analitycznej w formie 15 minutowych
prezentacji

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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konwersatorium 30

przygotowanie projektu 20

przygotowanie do ćwiczeń 20

przygotowanie raportu 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przygotowanie ekspertyzy 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
110

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

projekt prezentacja

W1 x x

U1 x x

K1 x x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Stosunki międzynarodowe na Dalekim

Wschodzie

Nazwa przedmiotu
Stosunki międzynarodowe na Dalekim Wschodzie

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
studia azjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność podczas zajęć

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
podstawowe zjawiska determinujące specyfikę stosunków międzynarodowych
na Dalekim Wschodzie. Identyfikuje spory i konflikty regionalne, aktorów mających
wpływ na stosunki międzynarodowe na Dalekim Wschodzie oraz mechanizmy działania,
jakimi się kierują.

SAZ_K2_W01,
SAZ_K2_W03,
SAZ_K2_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1

wyszukiwać informacje dot. różnych płaszczyznach stosunków międzynarodowych
na Dalekim Wschodzie i wykorzystywać je w celach badawczych. Potrafi diagnozować
podstawowe wyzwania sytuacji międzynarodowej państw Dalekiego Wschodu zarówno
w regionie, jak i na świecie. Potrafi prognozować przebieg podstawowych form
oddziaływania międzynarodowego w regionie: współpracy, rywalizacji i konfliktu
w przyszłości.

SAZ_K2_U01,
SAZ_K2_U02,
SAZ_K2_U03,
SAZ_K2_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
rozstrzygania podstawowych form oddziaływania międzynarodowego w regionie:
współpracy, rywalizacji i konfliktu, uwzględniając różnorakie aspekty zagadnienia
i perspektywy badawcze.

SAZ_K2_K01,
SAZ_K2_K03,
SAZ_K2_K04
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W ostatnich latach można obserwować wzrost znaczenia Azji w świecie, co wpływa
na potrzebę lepszego rozumienia uwarunkowań społecznych, politycznych
i gospodarczych kształtujących stosunki międzynarodowe na tym kontynencie. Istotą
kursu jest poznanie aktorów kształtujących stosunki międzynarodowe na Dalekim
Wschodzie, identyfikacja i badanie podstawowych form ich oddziaływania tj.
współpraca, rywalizacja i konflikt. Znaczenie problematyki potęguje obecność
i zaangażowanie światowych mocarstw w problemy państw Dalekiego Wschodu.
Historia regionu, stopień rozwoju krajów, charakter współpracy między podmiotami,
regionalny układ sił między aktorami determinują scenariusze na przyszłość.
Szczegółowe treści programowe stanowią: 1. Główne terminy, zagadnienia i problemy
stosunków międzynarodowych na przykładzie Dalekiego Wschodu 2. Stosunki
międzynarodowe jako dyscyplina naukowa 3. Zastosowanie teorii naukowych
do badania stosunków międzynarodowych na Dalekim Wschodzie 4. Daleki Wschód –
charakterystyka regionu i problem wyodrębnienia tego regionu w stosunkach
międzynarodowych 5.–6. Historia stosunków międzynarodowych na Dalekim
Wschodzie: do czasów kolonialnych; w okresie ekspansji kolonialnej mocarstw
europejskich; do II wojny światowej 7. Stosunki międzynarodowe na Dalekim
Wschodnie w okresie zimnej wojny 8. Spory i konflikty międzynarodowe na Dalekim
Wschodzie oraz metody ich rozwiązywania 9.–13. Mocarstwa regionalne i ich strategie
na Dalekim Wschodzie od II połowie XX wieku – Stany Zjednoczone, Japonia, Chiny,
Rosja, Korea 14. Procesy integracyjne na Dalekim Wschodzie a teorie i koncepcje
integracji 15. Prognozowanie stosunków międzynarodowych na Dalekim Wschodzie

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium
zaliczenie na
ocenę, kazus,
wyniki badań,
prezentacja

• Zdany egzamin w formie testowej na min. 60% • Aktywność na
zajęciach • Przedstawienie krytycznego przeglądu wiadomości z regionu
(praca w dwuosobowych grupach) • Udział w debacie dot. sporów
terytorialnych (praca w grupach) • Obecność na zajęciach

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do egzaminu 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 5

pozyskanie danych 5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20
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przygotowanie prezentacji multimedialnej 4

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do zajęć 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
110

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę kazus wyniki badań prezentacja

W1 x x x x

U1 x x x x

K1 x x x x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Stosunki międzynarodowe na Bliskim

Wschodzie

Nazwa przedmiotu
Stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
studia azjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Wykształcenie umiejętności rozpoznawania, krytycznej oceny i wykorzystania wiedzy teoretycznej
do samodzielnej i pogłębionej analizy stosunków międzynarodowych na Bliskim Wschodzie

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Zna podstawową terminologię z zakresu stosunków międzynarodowych i potrafi
określić jej miejsce w obrębie nauk społecznych

SAZ_K2_W01,
SAZ_K2_W03

W2 Ma wiedzę o interakcjach pomiędzy państwowymi i niepaństwowymi aktorami
stosunków międzynarodowych na Bliskim Wschodzie

SAZ_K2_W02,
SAZ_K2_W03,
SAZ_K2_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Posiada umiejętność rozpoznawania, krytycznej oceny i wykorzystania wiedzy
teoretycznej do samodzielnej i  pogłębionej analizy stosunków międzynarodowych
na Bliskim Wschodzie

SAZ_K2_U01,
SAZ_K2_U02,
SAZ_K2_U03

U2
Posiada rozwinięte umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i kategoryzację
problemu, dobór metod i  narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników
pozwalających na prognozowanie rozwoju i rozwiązywanie realnych zagadnień
stosunków międzynarodowych na Bliskim Wschodzie

SAZ_K2_U03,
SAZ_K2_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1 Uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym w przestrzeni międzynarodowej
wykazując się odpowiednim poziomem kompetencji.

SAZ_K2_K01,
SAZ_K2_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wprowadzenie: dylematy opisu stosunków międzynarodowych na BW W1, U1

2. Teoria SM – systematyka głównych nurtów teorii; realizm W1, U1

3. Teoria SM – liberalizm/pluralizm, strukturalizm, konstruktywizm W1, U1, U2

4. Państwo i wewnątrz-polityczne uwarunkowania polityki zagranicznej W2, U1, U2, K1

5. Imperializm i europejski i postkolonialna dominacja mocarstw na Bliskim Wschodzie W2, U1, U2, K1

6. Regionalna dynamika stosunków międzynarodowych na Bliskim Wschodzie W2, U1, U2

7. Ideologie i niepaństwowi aktorzy stosunków międzynarodowych na Bliskim Wschodzie W2, U1, U2

8. Wojny i równowaga sił na Bliskim Wschodzie W2, U1, U2

9. Konflikty asymetryczne na Bliskim Wschodzie W2, U1, U2

10. Ekonomia polityczna stosunków międzynarodowych na BW W2, U1, U2

11. Stosunki gospodarcze na Bliskim Wschodzie W2, U1, U2

12. Aktorzy zewnętrzni w stosunkach międzynarodowych na BW W1, W2, U1, U2

13. Regionalny system stosunków międzynarodowych na Bliskim Wschodzie
w perspektywie światowej W1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie
pisemne, esej

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: 1) uzyskanie minimum 51%
punktów z zaliczenia pisemnego, 2) uzyskanie pozytywnej oceny z eseju
semestralnego

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie eseju 30

przygotowanie do zajęć 30
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przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne esej

W1 x

W2 x

U1 x

U2 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Wstęp do studiów azjatyckich

Nazwa przedmiotu
Wstęp do studiów azjatyckich

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
studia azjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
6

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest pogłębienie rozumienia procesów zachodzących w społeczeństwach Azji poprzez dostarczenie
narzędzi teoretycznych umożliwiających prowadzenie samodzielnych badań.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Zna podstawową terminologię z zakresu politologii, socjologii i stosunków
międzynarodowych i potrafi określić odnieść ją do studiów azjatyckich

SAZ_K2_W01, SAZ_K2_W02,
SAZ_K2_W03

W2 Ma wiedzę o podstawowych problemach społecznych i politycznych
współczesnych społeczeństw azjatyckich

SAZ_K2_W02, SAZ_K2_W03,
SAZ_K2_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Posiada umiejętność rozpoznawania, krytycznej oceny i wykorzystania wiedzy
teoretycznej do samodzielnej i  pogłębionej analizy problemów Azji

SAZ_K2_U01, SAZ_K2_U03,
SAZ_K2_U04

U2
Posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i kategoryzację
problemu, dobór metod i  narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację
wyników pozwalających na prognozowanie procesów społecznych i politycznych
w Azji

SAZ_K2_U01, SAZ_K2_U02

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Jest gotów do podejmowania ról społecznych w których może przyczynić się
do rozwijania relacji pomiędzy Azją i Europą

SAZ_K2_K02, SAZ_K2_K03,
SAZ_K2_K04
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. 1. Wprowadzenie – badanie procesów społecznych w Azji W1, U1

2. 2. Teorie zmiany społecznej – teoria modernizacji, teorie zależności W1, U2

3. 3. Teorie zmiany politycznej – instytucjonalizm, teoria systemów, W1, U2

4. 4. Imperializm i europejski i postkolonialna dominacja mocarstw W2, U1, K1

5. 5. Nacjonalizm i państwowość w Azji W2, U1

6. 6. Modele rozwoju ekonomicznego państw azjatyckich W2, U1, U2, K1

7. 7. Kultura, zmiany społeczne i rozwój gospodarczy w Azji W2, U2, K1

8. 8. Regionalna dynamika stosunków międzynarodowych w Azji w XXI wieku W2, U1, U2

9. 9. Rywalizacja mocarstw w Azji W2, U1, U2

10. 10. Wzorce współzależności gospodarczych w Azji W2, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład
egzamin
pisemny,
projekt, esej,
prezentacja

Warunkiem zaliczenia jest wykonanie wszystkich poniższych elementów. Na
ocenę składają się: 1) zaliczenie egzaminu na minimum 51% punktów, (waga
50%) 2) uzyskanie pozytywnej oceny z projektu semestralnego (waga 20%) 3)
uzyskanie pozytywnej oceny z eseju semestralnego (waga 20%) 4) uzyskanie
pozytywnej oceny z prezentacji (waga 10%)

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie projektu 50

przygotowanie eseju 40

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
180
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny projekt esej prezentacja

W1 x x

W2 x x

U1 x x

U2 x x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Stosunki międzynarodowe w Azji

Nazwa przedmiotu
Stosunki międzynarodowe w Azji

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
studia azjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
6

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ogólna wiedza na temat mapy politycznej współczesnej Azji.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zaznajomienie studentów z wyzwaniami bezpieczeństwa i specyfką stosunków międzynarodowych w XXI wieku
w obrębie Azji i Pacyfiku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 absolwent zna i rozumie metody badawcze, stosowane do pogłębionej analizy uwarunkowań
społeczno-politycznych oraz gospodarczych poszczególnych regionów Azji SAZ_K2_W01

W2 absolwent zna i rozumie mechanizmy funkcjonowania struktur społecznych i instytucji
w poszczególnych krajach azjatyckich w obszarach polityki, bezpieczeństwa i gospodarki. SAZ_K2_W02

W3 absolwent zna i rozumie procesy zmiany struktur, systemów wartości, instytucji oraz typów więzi
polityczno-społecznych i kulturowych w krajach azjatyckich SAZ_K2_W04

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
absolwent potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne w poszczególnych krajach
azjatyckich z uwzględnieniem zjawisk politycznych, ekonomicznych, demograficznych
i kulturowych, wpływających na doświadczenia człowieka w dobie globalizacji

SAZ_K2_U01

U2 absolwent potrafi przygotować analizy eksperckie dotyczące przemian społecznych, politycznych,
gospodarczych i kulturowych krajów azjatyckich. SAZ_K2_U02

U3 absolwent potrafi opisywać i prognozować uwarunkowania oraz charakter relacji
międzynarodowych pomiędzy wybranymi krajami azjatyckimi a Polską SAZ_K2_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 absolwent jest gotów do rozpoznania wyzwań rozwojowych swojej roli w kontekście
współczesnych realiów organizacyjnych ustawicznie doskonaląc wiedzę i umiejętności. SAZ_K2_K01

K2 absolwent jest gotów do zaprezentować przemyślaną koncepcję zdobywanego zawodu poprzez
krytycznie przyjętą hierarchię priorytetów wynikającą z wyzwań współczesnego świata. SAZ_K2_K02

K3
absolwent jest gotów do uczestniczyć w przygotowaniu krajowych i międzynarodowych projektów
społecznych uwzględniając aspekty ekonomiczne i polityczne państw azjatyckich, jak również
propagować je w konkretnych środowiskach.

SAZ_K2_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. 1. Zasadnicze problemy i wyzwania w zakresie współczesnych stosunków
międzynarodowych w XXI wieku - wprowadzenie. W1, U1, K3

2. 2. Ogólna charakterystyka problemów bezpieczeństwa w Azji. Wybrane wyzwania i ich
kontekst historyczny. W2, U2, K1

3.
3. Czy XXI wiek należy do Azji? Znaczenie potęg azjatyckich w dynamice
współczesnych stosunków międzynarodowych. Wzrastające mocarstwa z perspektywy
USA i Unii Europejskiej.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

4.
4. Chiny jako mocarstwo: implikacje dla relacji międzynarodowych w Azji i na świecie.
Polityka zagraniczna i strategia mocarstwowa Chin w Azji Południowej, Centralnej
i Południowo-Wschodniej.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

5.
Azja Południowa w stosunkach międzynarodowych. Rola Indii w międzynarodowym
układzie sił. Konflikt indyjsko-pakistański w kontekście regionalnych uwarunkowań
międzynarodowych.

W1, W2, U2, U3, K1, K2,
K3

6.
Afganistan w stosunkach międzynarodowych. Polityka mocarstw wobec Afganistanu
i jego strategiczna rola w regionie. Czy konflikt w Afganistanie można rozwiązać?
Wyzwania dla regionalnego i wewnętrznego zagrożenia.

W1, U1, U3, K2, K3

7. Iran: zagrożenie czy gwarancja stabilizacji w regionie? Specyfika polityki Iranu i jego
roli w stosunkach międzynarodowych. Relacje Iran-Izrael-USA.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

8.
Azja Centralna w stosunkach międzynarodowych: główne wyzwania. Azja Centralna-
Azja Południowa: wyzwania integracji ekonomicznej i współpracy politycznej. Rosja
wobec Azji Centralnej.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

9.
Korytarze ekonomiczne w polityce Chin na przykładzie CPEC. Analiza czynników
stabilizacyjnych/destabilizacyjnych. Rola korytarzy we współczesnych stosunkach
międzynarodowych i bezpieczeństwie.

W1, W2, W3, U1, U2, K3

10. Polityka Japonii i jej rola w obecnych uwarunkowaniach bezpieczeństwa. W2, U1, K2, K3

11. Konflikt na półwyspie koreańskim a stosunki międzynarodowe w Azji. Polityka
mocarstw wobec Korei.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3
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12. Azja Południowo-Wschodnia w relacjach międzynarodowych. Konflikt na Morzy
Południowochińskim i jego geostrategiczne implikacje.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

13.
Unia Europejska wobec wyzwań azjatyckich. Polska w Azji: szanse i wyzwania polityki
zagranicznej. Relacje gospodarcze Polski z wybranymi państwami Azji: jak
wykorzystać potencjał?

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

14. Prezentacja esejów w formie 5-minutowych wystąpień. Relacja z badań studentów. W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

15. Stosunki międzynarodowe w Azji w trzeciej dekadzie XXI wieku: prognozy,
scenariusze, wyzwania.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny, esej Esej na wybrany temat (6-8 stron), egzamin pisemny.

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przeprowadzenie badań literaturowych 10

przygotowanie eseju 15

uczestnictwo w egzaminie 2

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przygotowanie do egzaminu 15

przygotowanie do zajęć 20

poznanie terminologii obcojęzycznej 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 15

Przygotowanie prac pisemnych 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
162
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny esej

W1 x x

W2 x x

W3 x x

U1 x x

U2 x x

U3 x x

K1 x x

K2 x x

K3 x x




