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Charakterystyka kierunku

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Nazwa kierunku: studia eurazjatyckie

Poziom: pierwszego 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 53,89%

Nauki o kulturze i religii 11,11%

Historia 6,11%

Nauki prawne 3,89%

Nauki o komunikacji społecznej i mediach 3,33%

Ekonomia i finanse 2,22%

Językoznawstwo 15,0%

Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 1,67%

Filozofia 1,67%

Nauki o bezpieczeństwie 1,11%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia

Charakterystyka kierunku

Kierunek Studia  eurazjatyckie  osadzony jest  głównie  w dziedzinie  nauk społecznych,  w dyscyplinie  nauk o  polityce  i
administracji  z  dużym udziałem treści  pochodzących z nauk humanistycznych.  Charakter studiów można określić  jako
krajoznawczy  z  naciskiem  położonym  na  funkcjonowanie  państwa.  Głównym  przedmiotem  studiów  jest  specyficznie
pojmowany obszar  eurazjatycki:  nie  należy  go rozumieć jako całość  Europy i  Azji  ,  nie  obejmuje  zatem państw Unii
Europejskiej, obszarów wschodnioazjatyckich, takich jak Chiny, Japonia czy Korea, bliskowschodnich takich jak kraje arabskie
i  Izrael  ani  też  subkontynentu  indyjskiego.  Pojęciu  Eurazji  nadaje  znaczenie  specyficzne,  charakterystyczne  dla  rosyjskiej
doktryny eurazjatystycznej, gdzie za "eurazjatycki kontynent" uważa się państwa byłego Imperium Rosyjskiego, ZSRR i
nielicznych partnerów z najbliższego otoczenia (jak Turcja czy Iran), z którymi obszar ten wchodził w kontakty polityczne i
gospodarcze. Oprócz Rosji, największego podmiotu na tym terenie i jej stosunków z Ukrainą, program studiów penetruje
tematykę  mniej  znanych  w  polskiej  i  europejskiej  przestrzeni  edukacyjnej  państw  poradzieckich,  w  tym
wschodnioeuropejskich - Białorusi i Mołdawii, środkowoazjatyckich - Kazachstanu, Uzbekistanu, Turkmenistanu, Tadżykistanu
i Kirgistanu oraz kaukaskich - Azerbejdżanu, Gruzji i Armenii. Studia trwają 3 lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.
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Program  obejmuje  obowiązkowe  kursy  obejmujące  wiedzę  na  temat  historii,  przestrzeni  geograficznej,  zrożnicowania
religijnego, rozwoju cywilizacyjnego i kulturalnego, życia politycznego i administracji na obszarze eurazjatyckim oraz kursy
do wyboru uzupełniające przewidziane programem kompetencje.

Koncepcja kształcenia

Studia nastawione są na badanie środowiska międzynarodowego w jego aspekcie historycznym, politycznym, gospodarczym
i  kulturowym.  Przyczyniają  się  do  postulowanego  w  Strategii  Rozwoju  UJ  wzrostu  wrażliwości  humanistycznej  i
odpowiedzialności za szukanie możliwości dialogu międzykulturowego. Ten istotny element Strategii  podkreślają efekty
kształcenia w sekcji kompetencji społecznych.

Cele kształcenia

1.Ukształtowanie absolwenta posiadającego ogólną wiedzę na temat człowieka i państwa w stosunkach międzynarodowych.
2.Dostarczenie  pozapodręcznikowej  wiedzy  na  temat  specyfiki  ogólnoregionalnej  oraz  spolecznego,  kulturowego  i
politycznego  zróżnicowania  świata  eurazjatyckiego.
3.Ukształtowanie  bazowych  umiejętności  komunikacyjnych  w  zakresie  języka  i  kontaktów  społecznych  na  obszarze
poradzieckim
4.Wypracowanie kompetencji  otwarcia na środowisko odmienne kulturowo i  instytucjonalnie w celu realizacji  własnych
interesów
5.Ukształtowanie absolwenta zdolnego do samokształcenia w zakresie obszaru eurazjatyckiego i państw ościennych

Potrzeby społeczno-gospodarcze

Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku

Brak  pracowników  zorientowanych  w  specyfice  świata  poradzieciego  z  punktu  widzenia  polskiego  doświadczenia  oraz
polskich  interesów  gospodarczych  i  politycznych;  konieczność  pogłębienia  współpracy  ze  wschodnimi  sąsiadami  Polski.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi

Efekty uczenia się w znacznym stopniu stanowią odpowiedź na potrzeby rynku. W szczególności dotyczy to wiedzy na temat
specyfiki  kulturowej  partnera  z  obszaru  eurazjatyckiego,  umiejętności  komunikacyjnych  oraz  kompetencji  otwarcia  i
określania  zadań,  a  także  własnych  interesów  w  kontaktach  z  partnerem  eurazjatyckim.
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Nauka, badania, infrastruktura

Główne kierunki badań naukowych w jednostce
1. Rosyjski system polityczny i organizacje pozarządowe 2. Polityka zagraniczna współczesnej Rosji 3. Współczesna literatura
rosyjska 4.  Rosyjski  sektor  energetyczny 5.  Stosunki  międzynarodowe na obszarze  Kaukazu,  Azji  Środkowej  i  Europy
Wschodniej  6.  Media  w Rosji  7.  Przemiany społeczno-kulturalne  współczesnego Iranu 8.  Historia  Białorusi  9.  Rosyjski
modernizm 10. Teatr w Rosji 11. Dzieje wojskowości na obszarze eurazjatyckim.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Charakter badań naukowych w dużej mierze odpowiada działalności dydaktycznej Instytutu Rosji  i  Europy Wschodniej.
Dotyczy  to  w  szczególności  takich  tematów  dydaktycznych  jak:  społeczeństwo  rosyjskie,  systemy  polityczne  i
administracyjne państw obszaru eurazjatyckiego, stosunki międzynarodowe na obszarze poradzieckim, kultura i literatura
obszaru eurazjatyckiego, gospodarka regionu, historia państw obszaru eurazjatyckiego. Pracownicy prowadzący zajęcia na
studiach  pierwszego  stopnia  studiów  eurazjatyckich  swoimi  zainteresowaniami  badawczymi  wpisują  się  w  charakter
kierunku,

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Siedziba  Instytutu  Rosji  i  Europy  Wschodniej  mieści  się  w  centrum miasta  w  budynku  Collegium Śląskiego  przy  al.
Mickiewicza 3. Instytut zajmuje jedną kondygnację, znajdującą się na pierwszym piętrze o łącznej powierzchni użytkowej 439
m ² oraz wydzielone w podworcu pomieszczenia na Bibliotekę o łącznej powierzchni 82 m ². Instytut dysponuje salami
dydaktycznymi, gabinetami pracowników, sekretariatami oraz pracownią komputerową.
Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników Instytutu Rosji i  Europy Wschodniej odbywają są w następujących
salach dydaktycznych:
- sala 101 – 35 miejsc (sala multimedialna)
- sala 103 – 75 miejsc (sala multimedialna)
- sala 104 – 15 miejsc
- sala 105 – 20 miejsc
- sala 106 – 35 miejsc (sala multimedialna)
- sala 109 – 20 miejsc
- sala 113 – 40 miejsc (sala multimedialna)
We wszystkich pomieszczeniach Instytutu studenci oraz pracownicy mają dostęp do bezprzewodowego Internetu, zarówno w
salach dydaktycznych, jak i w korytarzu.
W Bibliotece Instytutu Rosji i Europy Wschodniej znajduje się:
- wypożyczalnia
- czytelnia – 20 miejsc
- 2 stanowiska komputerowe dostępne dla studentów
- 2 pomieszczenia magazynowe
W w/w pomieszczeniach jest możliwość korzystania z bezprzewodowego Internetu.
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Program

Podstawowe informacje

Klasyfikacja ISCED:

Liczba semestrów: 6

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu:

Program studiów  obejmuje  sześć  semestrów  zakończonych  napisaniem pracy  dyplomowej  i  egzaminem licencjackim.
Warunkiem dopuszczenia  do egzaminu licencjackiego jest  zaliczenie  wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie
studiów oraz napisanie pracy dyplomowej przyjętej i zatwierdzonej przez promotora. W przypadku przerwy w toku studiów
(dotyczy osób wracających po urlopach, powtarzających rok, wznawiających studia) możliwe jest ich kontynuowanie na
kolejnym roku w wersji  programu obowiązującej  w chwili  rozpoczęcia  cyklu,  w którym student  kontynuuje przerwaną
naukę.Program studiów przewiduje cztery semestry nauki zakończone napisaniem pracy magisterskiej oraz egzaminem
magisterskim.

Liczba punktów ECTS

konieczna do ukończenia studiów 180

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia 170

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych 27

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej 54

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych 2

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

Liczba godzin zajęć

Łączna liczba godzin zajęć: 2069

Praktyki zawodowe

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

45 godzin, 2 ECTS. Praktyki można odbyć w dowolnym czasie w trakcie toku studiów. Szczegółowe zasady odbywania
praktyk zawarte są w Regulaminie Praktyk IRiEW.

0312
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Ukończenie studiów

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

Zaliczenie  przewidzianych  w  programie  studiów  przedmiotów,  napisanie  pracy  dyplomowej  oraz  pozytywny  wynik  z
egzaminu  dyplomowego.  Egzamin  dyplomowy  polega  na  ustosunkowaniu  się  do  uwag  promotora  i  recenzenta  oraz
udzieleniu odpowiedzi na pytania z zakresu kierunku studiów.
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Efekty uczenia się

Wiedza

Kod Nazwa PRK

SEA_K1_W01 Absolwent zna i rozumie podstawy historii obszaru postradzieckiego w jego
cywilizacyjnym zróżnicowaniu P6U_W, P6S_WG

SEA_K1_W02 Absolwent zna i rozumie główne cechy i znaczenie warunków geograficznych obszaru
eurazjatyckiego P6U_W, P6S_WG

SEA_K1_W03 Absolwent zna i rozumie najważniejsze etapy i problemy stosunków
międzynarodowych na obszarze poradzieckim i w najbliższym sąsiedztwie P6U_W, P6S_WG

SEA_K1_W04 Absolwent zna i rozumie ramową problematykę przemian kulturowych i konfesyjnych
na obszarze Eurazji P6U_W, P6S_WG

SEA_K1_W05 Absolwent zna i rozumie elementarne podstawy systemów prawno-administracyjnych
w Rosji i Europie Wschodniej, na Kaukazie i w Azji Środkowej P6U_W, P6S_WG

SEA_K1_W06 Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu strukturę etniczną obszaru
poradzieckiego P6U_W, P6S_WG

SEA_K1_W07 Absolwent zna i rozumie najważniejsze cechy systemów politycznych i życia
politycznego w państwach eurazjatyckich P6U_W, P6S_WG

SEA_K1_W08 Absolwent zna i rozumie możliwości, wyzwania i zagrożenia wynikające ze stosowania
współczesnych środków komunikacji na obszarze poradzieckim P6U_W, P6S_WG

SEA_K1_W09
Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu fundamentalne problemy
bezpieczeństwa, potencjał militarny i zagrożenia występujące na obszarze
poradzieckim i w najbliższym sąsiedztwie

P6U_W, P6S_WG

SEA_K1_W10 Absolwent zna i rozumie główne problemy ekonomiczne obszaru eurazjatyckiego P6U_W, P6S_WG

Umiejętności

Kod Nazwa PRK

SEA_K1_U01 Absolwent potrafi sporządzić i wykonać projekt dotyczący studiów nad obszarem
eurazjatyckim na poziomie wymagań licencjackich

P6U_U, P6S_UW,
P6S_UK

SEA_K1_U02
Absolwent potrafi w zaawansowanym stopniu rozumieć, analizować i interpretować
konkretne zjawiska społeczne (w tym polityczne, prawne i ekonomiczne) na obszarze
eurazjatyckim

P6U_U, P6S_UW,
P6S_UK

SEA_K1_U03
Absolwent potrafi w elementarnym zakresie prognozować procesy społeczne z
uwzględnieniem zjawisk politycznych, ekonomicznych i demograficznych na obszarze
eurazjatyckim

P6U_U, P6S_UW

SEA_K1_U04 Absolwent potrafi posługiwać się językiem rosyjskim i angielskim w mowie i piśmie na
poziomie B2 P6S_UK

Kompetencje społeczne

Kod Nazwa PRK

SEA_K1_K01 Absolwent jest gotów do określenia priorytetów służących realizacji zadania
badawczego i prognostycznego

P6S_KK, P6S_KO,
P6S_KR
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Kod Nazwa PRK

SEA_K1_K02 Absolwent jest gotów do efektywnego działania w grupie w pracach nad eksploracją
obszaru eurazjatyckiego P6U_K, P6S_KO

SEA_K1_K03 Absolwent jest gotów do samodzielnego pogłębiania wiedzy o obszarze P6U_K, P6S_KR

SEA_K1_K04 Absolwent jest gotów do kontynuacji kształcenia na studiach eurazjatyckich drugiego
stopnia i innych studiach w zakresie dyscypliny nauk o polityce i administracji P6U_K, P6S_KO
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Plany studiów
W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 18 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru.
16 z dyscypliny nauki o polityce i administracji, 2 z dyscypliny nauki o kulturze i religii. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które
przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim.

Semestr 1

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Wprowadzenie do studiów eurazjatyckich 30 2,0 zaliczenie O

Filozofia 30 3,0 egzamin O

Język rosyjski 60 3,0 zaliczenie O

Geografia obszaru eurazjatyckiego 30 3,0 egzamin O

Dawne dzieje Europy Wschodniej 30 2,0 zaliczenie O

Narody Rosji i ZSRR w XX wieku 30 2,0 egzamin O

Historia narodów Kaukazu 30 3,0 egzamin O

Stosunki rosyjsko-irańskie na tle religijnego i etnicznego
zróżnicowania regionu cz.1 30 3,0 egzamin O

Wychowanie fizyczne 30 - zaliczenie O

Szkolenie BHK 4 - zaliczenie O

Praktyka studencka 45 2,0 zaliczenie O

Grupa przedmiotów fakultatywnych O

Polityka energetyczna Rosji 30 3,0 zaliczenie F

Rewolucja jako metoda zmiany systemowej w Rosji w XX wieku 30 3,0 zaliczenie F

Od społeczeństwa obywatelskiego do polityki publicznej.
Strategia rozwoju współczesnego państwa rosyjskiego 30 3,0 zaliczenie F

Państwo i Trzeci Sektor - europejskie tradycje działań
obywatelskich 30 3,0 zaliczenie F

Od autorytaryzmu ku demokracji i z powrotem. Zmiana
systemowa państwa rosyjskiego (XX - XXI wiek 30 3,0 zaliczenie F

Obszar eurazjatycki w przekazach medialnych 30 3,0 zaliczenie F

Rosyjskie media a przestępczość 30 3,0 zaliczenie F

Ekspansja terytorialna Rosji: wspólnota cywilizacyjna a polityka
kolonialna 30 3,0 zaliczenie F

Rosja: gospodarka w służbie polityce 30 3,0 zaliczenie F

Историческая политика на постсоветском пространстве 30 3,0 zaliczenie F

Current News on Russia - a Critical Analysis 30 3,0 zaliczenie F

Żródła rosyjskich doktryn geopolitycznych 30 3,0 zaliczenie F

Вопросы идентичности армян 30 3,0 zaliczenie F

Cтилистическое богатство русского языка 30 3,0 zaliczenie F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Współczesny Azerbejdżan 30 3,0 zaliczenie F

Gruzja w okresie transformacji 30 3,0 zaliczenie F

Rosyjska dyplomacja w zarysie 30 3,0 zaliczenie F

Oblicza Rosji i Iranu XVIII-XXI wieku: kultura - społeczeństwo-
państwo 60 6,0 zaliczenie F

Modernizacja w cieniu Allacha. Współczesny Iran 30 3,0 zaliczenie F

Strategia kulturowa Federacji Rosyjskiej w perspektywie polityki
regionalnej 30 3,0 zaliczenie F

Nacjonalizm konserwatywny i radykalny 30 3,0 zaliczenie F

Doktryny lewicowe na obszarze eurazjatyckim: idea, struktura i
praktyka 30 3,0 zaliczenie F

Russian Conservatism 30 3,0 zaliczenie F

Geopolitics: A Structural and Historical Perspective 30 3,0 zaliczenie F

Komunikacja w turystyce (obszar rosyjskojęzyczny) 30 3,0 zaliczenie F

Правила русской коммуникации в сфере СМИ. 30 3,0 zaliczenie F

Język rosyjski w biznesie 30 3,0 zaliczenie F

Interakcja werbalna w językach słowiańskich na przykładzie
języka polskiego 30 3,0 zaliczenie F

Szkolenie uniwersyteckie 4 - egzamin O

Semestr 2

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Język rosyjski 60 3,0 zaliczenie O

Historia kultur wschodnioeuropejskich 30 3,0 zaliczenie O

Cywilizacja Rosji nowożytnej 30 3,0 egzamin O

Historia i współczesność cywilizacji tureckiej 30 3,0 egzamin O

Stosunki rosyjsko-irańskie na tle religijnego i etnicznego
zróżnicowania regionu cz.2 30 3,0 egzamin O

Kształtowanie narodów Azji Środkowej 30 2,0 zaliczenie O

Rdzenne narody Syberii 30 3,0 zaliczenie O

Wychowanie fizyczne 30 - zaliczenie O

Ochrona własności intelektualnej 10 1,0 zaliczenie O

Praktyka studencka 45 2,0 zaliczenie O

Grupa przedmiotów fakultatywnych O

Polityka energetyczna Rosji 30 3,0 zaliczenie F

Rewolucja jako metoda zmiany systemowej w Rosji w XX wieku 30 3,0 zaliczenie F



Plany studiów 12 / 212

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Od społeczeństwa obywatelskiego do polityki publicznej.
Strategia rozwoju współczesnego państwa rosyjskiego 30 3,0 zaliczenie F

Państwo i Trzeci Sektor - europejskie tradycje działań
obywatelskich 30 3,0 zaliczenie F

Od autorytaryzmu ku demokracji i z powrotem. Zmiana
systemowa państwa rosyjskiego (XX - XXI wiek 30 3,0 zaliczenie F

Obszar eurazjatycki w przekazach medialnych 30 3,0 zaliczenie F

Rosyjskie media a przestępczość 30 3,0 zaliczenie F

Ekspansja terytorialna Rosji: wspólnota cywilizacyjna a polityka
kolonialna 30 3,0 zaliczenie F

Rosja: gospodarka w służbie polityce 30 3,0 zaliczenie F

Историческая политика на постсоветском пространстве 30 3,0 zaliczenie F

Current News on Russia - a Critical Analysis 30 3,0 zaliczenie F

Żródła rosyjskich doktryn geopolitycznych 30 3,0 zaliczenie F

Вопросы идентичности армян 30 3,0 zaliczenie F

Cтилистическое богатство русского языка 30 3,0 zaliczenie F

Współczesny Azerbejdżan 30 3,0 zaliczenie F

Gruzja w okresie transformacji 30 3,0 zaliczenie F

Rosyjska dyplomacja w zarysie 30 3,0 zaliczenie F

Oblicza Rosji i Iranu XVIII-XXI wieku: kultura - społeczeństwo-
państwo 60 6,0 zaliczenie F

Modernizacja w cieniu Allacha. Współczesny Iran 30 3,0 zaliczenie F

Strategia kulturowa Federacji Rosyjskiej w perspektywie polityki
regionalnej 30 3,0 zaliczenie F

Nacjonalizm konserwatywny i radykalny 30 3,0 zaliczenie F

Doktryny lewicowe na obszarze eurazjatyckim: idea, struktura i
praktyka 30 3,0 zaliczenie F

Russian Conservatism 30 3,0 zaliczenie F

Geopolitics: A Structural and Historical Perspective 30 3,0 zaliczenie F

Komunikacja w turystyce (obszar rosyjskojęzyczny) 30 3,0 zaliczenie F

Правила русской коммуникации в сфере СМИ. 30 3,0 zaliczenie F

Język rosyjski w biznesie 30 3,0 zaliczenie F

Interakcja werbalna w językach słowiańskich na przykładzie
języka polskiego 30 3,0 zaliczenie F

Semestr 3

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Podstawy ekonomii i przedsiębiorczości 30 4,0 egzamin O
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Polityka i gospodarka Związku Radzieckiego (1917-1991) 30 3,0 egzamin O

Ewolucja kultur wschodnioeuropejskich 30 3,0 zaliczenie O

Struktury siłowe na obszarze eurazjatyckim 30 2,0 zaliczenie O

Teoria stosunków międzynarodowych 30 4,0 egzamin O

Świat idei na obszarze eurazjatyckim 30 2,0 zaliczenie O

Język rosyjski 60 3,0 zaliczenie O

Język angielski 30 2,0 zaliczenie O

Praktyka studencka 45 2,0 zaliczenie O

Grupa przedmiotów fakultatywnych O

Polityka energetyczna Rosji 30 3,0 zaliczenie F

Rewolucja jako metoda zmiany systemowej w Rosji w XX wieku 30 3,0 zaliczenie F

Od społeczeństwa obywatelskiego do polityki publicznej.
Strategia rozwoju współczesnego państwa rosyjskiego 30 3,0 zaliczenie F

Państwo i Trzeci Sektor - europejskie tradycje działań
obywatelskich 30 3,0 zaliczenie F

Od autorytaryzmu ku demokracji i z powrotem. Zmiana
systemowa państwa rosyjskiego (XX - XXI wiek 30 3,0 zaliczenie F

Obszar eurazjatycki w przekazach medialnych 30 3,0 zaliczenie F

Rosyjskie media a przestępczość 30 3,0 zaliczenie F

Ekspansja terytorialna Rosji: wspólnota cywilizacyjna a polityka
kolonialna 30 3,0 zaliczenie F

Rosja: gospodarka w służbie polityce 30 3,0 zaliczenie F

Историческая политика на постсоветском пространстве 30 3,0 zaliczenie F

Current News on Russia - a Critical Analysis 30 3,0 zaliczenie F

Żródła rosyjskich doktryn geopolitycznych 30 3,0 zaliczenie F

Вопросы идентичности армян 30 3,0 zaliczenie F

Cтилистическое богатство русского языка 30 3,0 zaliczenie F

Współczesny Azerbejdżan 30 3,0 zaliczenie F

Gruzja w okresie transformacji 30 3,0 zaliczenie F

Rosyjska dyplomacja w zarysie 30 3,0 zaliczenie F

Oblicza Rosji i Iranu XVIII-XXI wieku: kultura - społeczeństwo-
państwo 60 6,0 zaliczenie F

Modernizacja w cieniu Allacha. Współczesny Iran 30 3,0 zaliczenie F

Strategia kulturowa Federacji Rosyjskiej w perspektywie polityki
regionalnej 30 3,0 zaliczenie F

Nacjonalizm konserwatywny i radykalny 30 3,0 zaliczenie F

Doktryny lewicowe na obszarze eurazjatyckim: idea, struktura i
praktyka 30 3,0 zaliczenie F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Russian Conservatism 30 3,0 zaliczenie F

Geopolitics: A Structural and Historical Perspective 30 3,0 zaliczenie F

Komunikacja w turystyce (obszar rosyjskojęzyczny) 30 3,0 zaliczenie F

Правила русской коммуникации в сфере СМИ. 30 3,0 zaliczenie F

Język rosyjski w biznesie 30 3,0 zaliczenie F

Interakcja werbalna w językach słowiańskich na przykładzie
języka polskiego 30 3,0 zaliczenie F

Semestr 4

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Język rosyjski 60 3,0 zaliczenie O

Język angielski 30 2,0 zaliczenie O

Systemy i życie polityczne państw Europy Wschodniej 30 3,0 zaliczenie O

Systemy i życie polityczne państw Kaukazu i Azji Środkowej 30 3,0 zaliczenie O

Społeczeństwo i kultura współczesnej Rosji 30 3,0 zaliczenie O

Stosunki Rosja-Azja-Pacyfik 30 2,0 zaliczenie O

Religie obszaru eurazjatyckiego 30 3,0 zaliczenie O

Praktyka studencka 45 2,0 zaliczenie O

Grupa przedmiotów fakultatywnych O

Polityka energetyczna Rosji 30 3,0 zaliczenie F

Rewolucja jako metoda zmiany systemowej w Rosji w XX wieku 30 3,0 zaliczenie F

Od społeczeństwa obywatelskiego do polityki publicznej.
Strategia rozwoju współczesnego państwa rosyjskiego 30 3,0 zaliczenie F

Państwo i Trzeci Sektor - europejskie tradycje działań
obywatelskich 30 3,0 zaliczenie F

Od autorytaryzmu ku demokracji i z powrotem. Zmiana
systemowa państwa rosyjskiego (XX - XXI wiek 30 3,0 zaliczenie F

Obszar eurazjatycki w przekazach medialnych 30 3,0 zaliczenie F

Rosyjskie media a przestępczość 30 3,0 zaliczenie F

Ekspansja terytorialna Rosji: wspólnota cywilizacyjna a polityka
kolonialna 30 3,0 zaliczenie F

Rosja: gospodarka w służbie polityce 30 3,0 zaliczenie F

Историческая политика на постсоветском пространстве 30 3,0 zaliczenie F

Current News on Russia - a Critical Analysis 30 3,0 zaliczenie F

Żródła rosyjskich doktryn geopolitycznych 30 3,0 zaliczenie F

Вопросы идентичности армян 30 3,0 zaliczenie F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Cтилистическое богатство русского языка 30 3,0 zaliczenie F

Współczesny Azerbejdżan 30 3,0 zaliczenie F

Gruzja w okresie transformacji 30 3,0 zaliczenie F

Rosyjska dyplomacja w zarysie 30 3,0 zaliczenie F

Oblicza Rosji i Iranu XVIII-XXI wieku: kultura - społeczeństwo-
państwo 60 6,0 zaliczenie F

Modernizacja w cieniu Allacha. Współczesny Iran 30 3,0 zaliczenie F

Strategia kulturowa Federacji Rosyjskiej w perspektywie polityki
regionalnej 30 3,0 zaliczenie F

Nacjonalizm konserwatywny i radykalny 30 3,0 zaliczenie F

Doktryny lewicowe na obszarze eurazjatyckim: idea, struktura i
praktyka 30 3,0 zaliczenie F

Russian Conservatism 30 3,0 zaliczenie F

Geopolitics: A Structural and Historical Perspective 30 3,0 zaliczenie F

Komunikacja w turystyce (obszar rosyjskojęzyczny) 30 3,0 zaliczenie F

Правила русской коммуникации в сфере СМИ. 30 3,0 zaliczenie F

Język rosyjski w biznesie 30 3,0 zaliczenie F

Interakcja werbalna w językach słowiańskich na przykładzie
języka polskiego 30 3,0 zaliczenie F

Semestr 5

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Język rosyjski 90 4,0 egzamin O

Język angielski 30 2,0 zaliczenie O

Seminarium licencjackie 30 5,0 zaliczenie O

Komunikacja międzykulturowa 30 3,0 zaliczenie O

Systemy prawno-administracyjne państw Kaukazu i Azji Środkowej 30 3,0 zaliczenie O

Systemy prawno-administracyjne państw wschodnioeuropejskich 30 3,0 zaliczenie O

Praktyka studencka 45 2,0 zaliczenie O

Grupa przedmiotów fakultatywnych O

Polityka energetyczna Rosji 30 3,0 zaliczenie F

Rewolucja jako metoda zmiany systemowej w Rosji w XX wieku 30 3,0 zaliczenie F

Od społeczeństwa obywatelskiego do polityki publicznej.
Strategia rozwoju współczesnego państwa rosyjskiego 30 3,0 zaliczenie F

Państwo i Trzeci Sektor - europejskie tradycje działań
obywatelskich 30 3,0 zaliczenie F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Od autorytaryzmu ku demokracji i z powrotem. Zmiana
systemowa państwa rosyjskiego (XX - XXI wiek 30 3,0 zaliczenie F

Obszar eurazjatycki w przekazach medialnych 30 3,0 zaliczenie F

Rosyjskie media a przestępczość 30 3,0 zaliczenie F

Ekspansja terytorialna Rosji: wspólnota cywilizacyjna a polityka
kolonialna 30 3,0 zaliczenie F

Rosja: gospodarka w służbie polityce 30 3,0 zaliczenie F

Историческая политика на постсоветском пространстве 30 3,0 zaliczenie F

Current News on Russia - a Critical Analysis 30 3,0 zaliczenie F

Żródła rosyjskich doktryn geopolitycznych 30 3,0 zaliczenie F

Вопросы идентичности армян 30 3,0 zaliczenie F

Cтилистическое богатство русского языка 30 3,0 zaliczenie F

Współczesny Azerbejdżan 30 3,0 zaliczenie F

Gruzja w okresie transformacji 30 3,0 zaliczenie F

Rosyjska dyplomacja w zarysie 30 3,0 zaliczenie F

Oblicza Rosji i Iranu XVIII-XXI wieku: kultura - społeczeństwo-
państwo 60 6,0 zaliczenie F

Modernizacja w cieniu Allacha. Współczesny Iran 30 3,0 zaliczenie F

Strategia kulturowa Federacji Rosyjskiej w perspektywie polityki
regionalnej 30 3,0 zaliczenie F

Nacjonalizm konserwatywny i radykalny 30 3,0 zaliczenie F

Doktryny lewicowe na obszarze eurazjatyckim: idea, struktura i
praktyka 30 3,0 zaliczenie F

Russian Conservatism 30 3,0 zaliczenie F

Geopolitics: A Structural and Historical Perspective 30 3,0 zaliczenie F

Komunikacja w turystyce (obszar rosyjskojęzyczny) 30 3,0 zaliczenie F

Правила русской коммуникации в сфере СМИ. 30 3,0 zaliczenie F

Język rosyjski w biznesie 30 3,0 zaliczenie F

Interakcja werbalna w językach słowiańskich na przykładzie
języka polskiego 30 3,0 zaliczenie F

Semestr 6

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Praktyka tłumaczenia 30 3,0 zaliczenie O

Język angielski 30 2,0 zaliczenie O

Potencjał turystyczny obszaru eurazjatyckiego 30 3,0 zaliczenie O

Internet i rywalizacja informacyjna na obszarze postradzieckim 30 3,0 zaliczenie O
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Seminarium licencjackie zakończone napisaniem pracy dyplomowej 30 11,0 zaliczenie O

Praktyka studencka 45 2,0 zaliczenie O

Grupa przedmiotów fakultatywnych O

Polityka energetyczna Rosji 30 3,0 zaliczenie F

Rewolucja jako metoda zmiany systemowej w Rosji w XX wieku 30 3,0 zaliczenie F

Od społeczeństwa obywatelskiego do polityki publicznej.
Strategia rozwoju współczesnego państwa rosyjskiego 30 3,0 zaliczenie F

Państwo i Trzeci Sektor - europejskie tradycje działań
obywatelskich 30 3,0 zaliczenie F

Od autorytaryzmu ku demokracji i z powrotem. Zmiana
systemowa państwa rosyjskiego (XX - XXI wiek 30 3,0 zaliczenie F

Obszar eurazjatycki w przekazach medialnych 30 3,0 zaliczenie F

Rosyjskie media a przestępczość 30 3,0 zaliczenie F

Ekspansja terytorialna Rosji: wspólnota cywilizacyjna a polityka
kolonialna 30 3,0 zaliczenie F

Rosja: gospodarka w służbie polityce 30 3,0 zaliczenie F

Историческая политика на постсоветском пространстве 30 3,0 zaliczenie F

Current News on Russia - a Critical Analysis 30 3,0 zaliczenie F

Żródła rosyjskich doktryn geopolitycznych 30 3,0 zaliczenie F

Вопросы идентичности армян 30 3,0 zaliczenie F

Cтилистическое богатство русского языка 30 3,0 zaliczenie F

Współczesny Azerbejdżan 30 3,0 zaliczenie F

Gruzja w okresie transformacji 30 3,0 zaliczenie F

Rosyjska dyplomacja w zarysie 30 3,0 zaliczenie F

Oblicza Rosji i Iranu XVIII-XXI wieku: kultura - społeczeństwo-
państwo 60 6,0 zaliczenie F

Modernizacja w cieniu Allacha. Współczesny Iran 30 3,0 zaliczenie F

Strategia kulturowa Federacji Rosyjskiej w perspektywie polityki
regionalnej 30 3,0 zaliczenie F

Nacjonalizm konserwatywny i radykalny 30 3,0 zaliczenie F

Doktryny lewicowe na obszarze eurazjatyckim: idea, struktura i
praktyka 30 3,0 zaliczenie F

Russian Conservatism 30 3,0 zaliczenie F

Geopolitics: A Structural and Historical Perspective 30 3,0 zaliczenie F

Komunikacja w turystyce (obszar rosyjskojęzyczny) 30 3,0 zaliczenie F

Правила русской коммуникации в сфере СМИ. 30 3,0 zaliczenie F

Język rosyjski w biznesie 30 3,0 zaliczenie F

Interakcja werbalna w językach słowiańskich na przykładzie
języka polskiego 30 3,0 zaliczenie F
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O - obowiązkowy
F - fakultatywny
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Sylabusy
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Polityka energetyczna Rosji

Nazwa przedmiotu
Polityka energetyczna Rosji

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Opanowanie wiedzy w zakresie polityki energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego Federacji Rosyjskiej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 znaczenie sektora energetycznego w Rosji jako fundamentu gospodarki
państwa oraz narzędzia w kreowaniu polityki międzynarodowej. SEA_K1_W09, SEA_K1_W10

Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizować i interpretować relacje energetyczne na linii: Rosja-region
postradziecki, Rosja -UE.

SEA_K1_U01, SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 przygotowywania projektów, samodzielnego pogłębiania wiedzy z zakresu
polityki energetycznej Rosji. SEA_K1_K02, SEA_K1_K03
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Rozwój sektora energetycznego w Rosji po rozpadzie ZSRR. W1

2.
Ropa naftowa i gaz ziemny jako fundament rosyjskiej gospodarki a) Surowcowy model
gospodarki – szanse i zagrożenia b) Fundusze naftowo-gazowe c) Choroba
holenderska

W1

3. Zasoby naftowo-gazowe Federacji Rosyjskiej: centra wydobycia i regiony
perspektywiczne, poziom wydobycia i eksportu surowców energetycznych. W1

4.
Struktura sektora naftowo-gazowego Federacji Rosyjskiej: a) najwięksi gracze
rosyjskiego rynku energetycznego (Gazprom, Rosnieft, Łukoil), b) małe firmy
wydobywcze.

W1

5. Sprawa Jukosu i nacjonalizacja sektora naftowego. W1

6. Problemy sektora naftowo-gazowego: kontrola państwa, niewystarczające inwestycje,
system podatkowy, nierynkowe mechanizmy funkcjonowania sektora. W1

7. Idea Rosji - „supermocarstwa energetycznego”. W1, U1

8.
Gazpromowska geopolityka gazociągów (lata 90 i era putinowska) a) strategia
Gazpromu wobec Ukrainy i Białorusi b) strategia Gazpromu wobec krajów unijnych c)
projekty gazociągów: Nord Stream, Nord Stream II, South Stream, Turkish Stream.

W1, U1, K1

9. Polityka energetyczna Rosji w regionie Morza Kaspijskiego. W1, U1, K1

10. Polityka energetyczna Rosji na Kaukazie Południowym. W1, U1, K1

11. Zmiany na europejskim rynku gazu i ich konsekwencje dla Rosji Rosyjskie projekty
LNG W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na
ocenę

Zaliczenie przeprowadzane jest w formie pisemnej w wyznaczonym
terminie w czasie sesji egzaminacyjnej. Warunkiem zaliczenia jest
uzyskanie 60% punktów

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

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

U1 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Wprowadzenie do studiów eurazjatyckich

Nazwa przedmiotu
Wprowadzenie do studiów eurazjatyckich

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami o obszarze postradzieckim: danymi
geograficznymi, politycznymi, gospodarczymi oraz specyfiką kulturową danego obszaru.

C2 Dodatkowym celem jest uświadomienie studentom specyfiki badań nad regionami oraz przekazanie umiejętności
komparatystycznego ujmowania poszczególnych krajów tworzących obszar eurazjatycki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student posiada podstawową wiedzę w zakresie historii politycznej oraz
współczesnych systemów politycznych na obszarze eurazjatyckim

SEA_K1_W01, SEA_K1_W02,
SEA_K1_W04, SEA_K1_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować i krytycznie oceniać
informacje odnoszące się do wydarzeń mających miejsce na obszarze
eurazjatyckim

SEA_K1_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student posiada wizję zdobywanego zawodu w kontekście wyzwań stojących
przed krajami obszaru eurazjatyckiego SEA_K1_K03
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Studia eurazjatyckie jako interdyscyplinarna dziedzina nauki, znaczenie
wieloaspektowego ujęcia wiedzy o obszarze eurazjatyckich. W1, U1, K1

2. Obszar eurazjatycki jako przestrzeń geograficzna. Geografia obszaru na przestrzeni
wieków. Geograficzne i geopolityczne oblicze Rosji. W1, U1, K1

3.
Rys historyczny państw obszaru eurazjatyckiego: dawne dzieje obszaru
eurazjatyckiego; specyfika uzależnienia obszaru od Rosji. Dawne dzieje obszaru
eurazjatyckiego. Historia ZSRR, rozpad Związku i powstania niepodległych republik.

W1, U1, K1

4. Demografia obszaru eurazjatyckiego, prognozy demograficzne. W1, U1, K1

5. Języki na obszarze eurazjatyckim, zmiany językowe po 1991 roku W1, U1, K1

6. Religie na obszarze eurazjatyckim - prawosławie, islam, buddyzm, katolicyzm,
protestantyzm, judaizm W1, U1, K1

7. Media na obszarze eurazjatyckim: media rosyjskie; rosyjskojęzyczne, media
narodowe. W1, U1, K1

8. Obszar eurazjatycki w ujęciu politycznym: podział administracyjny i ustrój polityczny. W1, U1, K1

9. Państwa obszaru eurazjatyckiego na arenie międzynarodowej polityki W1, U1, K1

10. Eurazjatycka Unia Gospodarcza – powstanie i cele W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie ustne Obecność na min. 80% zajęć; zaliczenie - min. 60% punktów z odpowiedzi

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 8

przygotowanie referatu 5

przygotowanie do egzaminu 10

uczestnictwo w egzaminie 2

poznanie terminologii obcojęzycznej 5
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

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

U1 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Rewolucja jako metoda zmiany
systemowej w Rosji w XX wieku

Nazwa przedmiotu
Rewolucja jako metoda zmiany systemowej w Rosji w XX wieku

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność studentów na zajęciach. Znajomość języka rosyjskiego i angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne
czytanie literatury przedmiotu

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Ma podstawową wiedzę o człowieku i społeczeństwie jako podmiotach
konstytuujących państwo, struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania

SEA_K1_W01, SEA_K1_W03,
SEA_K1_W05, SEA_K1_W07

W2 Posiada podstawową wiedzę w zakresie historii politycznej i rozwoju kultur
narodów eurazjatyckich

SEA_K1_W01, SEA_K1_W03,
SEA_K1_W05, SEA_K1_W07

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Posiada podstawowe umiejętności wyszukiwania, krytycznej oceny,
analizowania i wykorzystywania informacji płynącej z różnych źródeł, także
w języku rosyjskim i angielskim

SEA_K1_U01, SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

U2 Posiada umiejętność rozumienia, analizowania i interpretowania konkretnych
zjawisk społecznych (w tym politycznych, prawnych i ekonomicznych)

SEA_K1_U01, SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

U3 Potrafi prognozować procesy społeczne z uwzględnieniem zjawisk
politycznych, ekonomicznych i demograficznych na obszarze eurazjatyckim

SEA_K1_U01, SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03
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U4
Posiada umiejętność projektowania, przygotowania i komunikowania
w języku polskim pisemnych i ustnych prac i projektów dotyczących
zagadnień obszaru eurazjatyckiego z możliwością ich praktycznych aplikacji

SEA_K1_U01, SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Potrafi określić priorytety służące realizacji zadania badawczego
i prognostycznego

SEA_K1_K01, SEA_K1_K02,
SEA_K1_K03, SEA_K1_K04

K2 Potrafi działać i pracować w grupie SEA_K1_K01, SEA_K1_K02,
SEA_K1_K03, SEA_K1_K04

K3 Potrafi odpowiedzialnie rozpoznawać, wartościować i podejmować role
społeczne na różnych polach aktywności osobistej i zawodowej

SEA_K1_K01, SEA_K1_K02,
SEA_K1_K03, SEA_K1_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Rewolucja a proces rewolucyjny W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3

2. I rewolucja rosyjska W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3

3. II rewolucja rosyjska W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3

4. III rewolucja rosyjska W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3

5. IV rewolucja rosyjska W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3

6. "Implementacje strategii" zmiany systemowej w Rosji w XX wieku W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1, K2, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne,
prezentacja

Obecność na zajęciach, przygotowanie do zajęć i aktywna postawa w
ich trakcie. Uzyskanie z testu pisemnego zaliczeniowego minimum
60% punktów

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 10
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konsultacje 5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do zajęć 5

analiza źródeł historycznych 3

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

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

W2 x x

U1 x x

U2 x x

U3 x x

U4 x x

K1 x x

K2 x x

K3 x x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Filozofia

Nazwa przedmiotu
Filozofia

Klasyfikacja ISCED
0223 Filozofia i etyka

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozofia

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 posiada znajomość najważniejszych pojęć i kierunków filozofii
powszechnej SEA_K1_W07

W2 student posiada orientację w podstawowych ujęciach osoby ludzkiej
i społeczeństwa

SEA_K1_W01, SEA_K1_W04,
SEA_K1_W07

Umiejętności – Student potrafi:

U1 student umie stosować procedurę dedukcji i indukcji oraz potrafi skonstruować
definicję klasyczną wybranego obiektu SEA_K1_U02

U2 wskazać założenia światopoglądowe poszczególnych systemów myślowych SEA_K1_U02, SEA_K1_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student jest gotowy do podjęcia dyskusji światopoglądowych z wykorzystaniem
podstawowych terminów filozoficznych SEA_K1_K03, SEA_K1_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Φιλοσοφία – etymologia słowa. Przedmiot, metoda, cel filozofii. Narodziny filozofii.
Periodyzacja dziejów filozofii. W1, W2, U1, U2, K1
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2. Jońscy filozofowie przyrody i eleaci. Pojęcie arche. Argumenty przeciw ruchowi. W1, W2, U1, U2, K1

3. A priori vs a posteriori – dwie drogi poznania. Dedukcja i indukcja – dwa rodzaje
wnioskowanie. W1, W2, U1, U2, K1

4. Pitagoreizm. Sokrates. Eudajmonizm. Dialektyka sokratejska. W1, W2, U1, U2, K1

5. Platon i idealizm. • Dualizm • Metafora jaskini. • Metempsychoza i anamneza. W1, W2, U1, U2, K1

6. Arystoteles. Podział na materię i formę. Empiryzm i racjonalizm. Logika. Etyka -
zasada złotego środka. W1, W2, U1, U2, K1

7. Filozofia chrześcijańska. Św. Augustyn – opozycja "wiara vs rozum". Św. Anzelm
z Canterbury i zasada "fides quaerrens intelectum". Św. Tomasz z Akwinu. W1, W2, U1, U2, K1

8. F. Bacon – twórca metody naukowej. Kartezjusz i "cogito ergo sum". W1, W2, U1, U2, K1

9. Przewrót kopernikański Kanta. Etyka obowiązku. W1, W2, U1, U2, K1

10. Pozytywizm XIX wieku. Materializm L. Feuerbacha. W1, W2, U1, U2, K1

11. Hegel i zasada dialektyki jako zasada rozwoju dziejów. W1, W2, U1, U2, K1

12. Mistrzowie podejrzeń: Zygmunt Freud, Karol Marks, Friedrich Nietzsche. W1, W2, U1, U2, K1

13. Przełom antypozytywistyczny. W. Dilthey: wyjaśnianie vs rozumienie. W1, W2, U1, U2, K1

14. Filozofia XX wieku. Fenomenologia i zasada redukcji. Egzystencjalizm. Hermeneutyka:
koło hermeneutyczne. W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny obecność, pozytywne zaliczenie testu egzaminacyjnego

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do egzaminu 45

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

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

egzamin pisemny

W1 x

W2 x

U1 x

U2 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Od społeczeństwa obywatelskiego do
polityki publicznej. Strategia rozwoju
współczesnego państwa rosyjskiego

Nazwa przedmiotu
Od społeczeństwa obywatelskiego do polityki publicznej. Strategia rozwoju współczesnego państwa rosyjskiego

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne Dyscypliny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność studentów na zajęciach. Znajomość języka rosyjskiego i angielskiego na poziomie umożliwiającym
swobodneczytanie literatury przedmiotu

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Ma podstawową wiedzę o człowieku i społeczeństwie jako
podmiotach konstytuujących państwo, struktury społeczne i zasady
ich funkcjonowania

SEA_K1_W01, SEA_K1_W03, SEA_K1_W04,
SEA_K1_W05, SEA_K1_W06, SEA_K1_W07,
SEA_K1_W08, SEA_K1_W09, SEA_K1_W10

W2 Ma podstawową wiedzę w zakresie teorii społeczeństwa
obywatelskiego i polityki publicznej

SEA_K1_W01, SEA_K1_W03, SEA_K1_W04,
SEA_K1_W05, SEA_K1_W06, SEA_K1_W07,
SEA_K1_W08, SEA_K1_W09, SEA_K1_W10

W3 Posiada podstawową wiedzę w zakresie historii politycznej i rozwoju
kultur narodów eurazjatyckich

SEA_K1_W01, SEA_K1_W03, SEA_K1_W04,
SEA_K1_W05, SEA_K1_W06, SEA_K1_W07,
SEA_K1_W08, SEA_K1_W09, SEA_K1_W10

W4 Ma podstawową wiedzę w zakresie politycznego funkcjonowania
państw obszaru eurazjatyckiego

SEA_K1_W01, SEA_K1_W03, SEA_K1_W04,
SEA_K1_W05, SEA_K1_W06, SEA_K1_W07,
SEA_K1_W08, SEA_K1_W09, SEA_K1_W10
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W5 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony
własności przemysłowej i prawa autorskiego

SEA_K1_W01, SEA_K1_W03, SEA_K1_W04,
SEA_K1_W05, SEA_K1_W06, SEA_K1_W07,
SEA_K1_W08, SEA_K1_W09, SEA_K1_W10

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Posiada podstawowe umiejętności wyszukiwania, krytycznej oceny,
analizowania i wykorzystywania informacji płynącej z różnych źródeł,
także w języku rosyjskim i angielskim

SEA_K1_U01, SEA_K1_U02, SEA_K1_U03

U2
Posiada umiejętność rozumienia, analizowania i interpretowania
konkretnych zjawisk społecznych (w tym politycznych, prawnych
i ekonomicznych)

SEA_K1_U01, SEA_K1_U02, SEA_K1_U03

U3
Posiada umiejętność rozpoznania i wykorzystania wiedzy
teoretycznej do samodzielnej i krytycznej analizy społeczeństwa
obywatelskiego i polityki publicznej

SEA_K1_U01, SEA_K1_U02, SEA_K1_U03

U4
Potrafi rozpoznać charakter kluczowych wyzwań społecznych
i politycznych na obszarze eurazjatyckim oraz proponować sposoby
ich praktycznego rozwiązywania

SEA_K1_U01, SEA_K1_U02, SEA_K1_U03

U5
Posiada umiejętność projektowania, przygotowania i komunikowania
w języku polskim pisemnych i ustnych prac i projektów dotyczących
zagadnień obszaru eurazjatyckiego z możliwością ich praktycznych
aplikacji

SEA_K1_U01, SEA_K1_U02, SEA_K1_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Posiada wizję zdobywanego zawodu, jego roli, priorytetów
i charakteru w kontekście wyzwań i dylematów społeczno-
kulturowych współczesnego świata

SEA_K1_K01, SEA_K1_K02, SEA_K1_K03,
SEA_K1_K04

K2 Potrafi określić priorytety służące realizacji zadania badawczego
i prognostycznego

SEA_K1_K01, SEA_K1_K02, SEA_K1_K03,
SEA_K1_K04

K3 Potrafi odpowiedzialnie rozpoznawać, wartościować i podejmować
role społeczne na różnych polach aktywności osobistej i zawodowej

SEA_K1_K01, SEA_K1_K02, SEA_K1_K03,
SEA_K1_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Partycypacja obywatelska w transformującym się państwie
W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2, K3

2. Społeczeństwo obywatelskie i jego recepcja w rzeczywistości rosyjskiej
W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2, K3

3. Władza, strategia polityczna i polityka publiczna
W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2, K3

4. Zaufanie w systemie współpracy obywateli i państwa
W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2, K3

5. Współpraca w sferze polityki i nowe technologie informacyjne
W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2, K3
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6. Nowe formy społeczno-państwowego zarządzania w Rosji
W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2, K3

7. Międzysektorowe partnerstwo w polityce publicznej
W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2, K3

8. Aktywność obywatelska i polityka publiczna w Rosji
W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2, K3

9. Model synergii trójsektorowej w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego
W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2, K3

10. Wpływ sieciowego protestu politycznego na legitymizację wektora polityki
wewnętrznej i zagranicznej FR

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, U5, K1,
K2, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, konsultacje, Pisemna praca semestralna

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium
zaliczenie
pisemne,
prezentacja

Obecność na zajęciach, przygotowanie do zajęć i aktywna postawa w ich
trakcie. Złożenie w terminie pracy semestralnej na zadany temat, spełniającej
wymogi edytorskie i warsztatowe oraz zachowującej prawne z zakresu
ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie pracy semestralnej 30

analiza problemu 5

konsultacje 5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 5

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

zbieranie informacji do zadanej pracy 5

przygotowanie do zajęć 5
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

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

W2 x x

W3 x x

W4 x x

W5 x x

U1 x x

U2 x x

U3 x x

U4 x x

U5 x x

K1 x x

K2 x x

K3 x x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Język rosyjski

Nazwa przedmiotu
Język rosyjski

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Formy prowadzenia zajęć

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.00

lektorat 60

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.00

lektorat 60

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.00

lektorat 60

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zajęcia obowiązkowe. Dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione w trakcie trwania semestru. Powyżej 10%
nieobecności nieusprawiedliwionych uniemożliwia uzyskanie zaleczenia. Wymagane jest zaliczenie przedmiotu Język rosyjski
w semestrach poprzedzających nowy cykl zajęć.
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 SEMESTR 1: Celem praktycznej nauki języka rosyjskiego jest osiągniecie poziomu podstawowego w posługiwaniu
się językiem rosyjskim.

C2 SEMESTR 2: Celem praktycznej nauki języka rosyjskiego jest osiągniecie poziomu podstawowego w budowaniu
prostych wypowiedzi ustnych i pisemnych

C3 SEMESTR 3: Celem praktycznej nauki języka rosyjskiego jest: opanowanie języka rosyjskiej publicystyki oraz
mediów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zasady funkcjonowania społeczeństwa rosyjskiego oraz struktury językowe używane
w instytucjach życia społecznego i kulturowego Rosji SEA_K1_W07

Umiejętności – Student potrafi:

U1 gromadzić i przedstawiać w formie pisemnej i ustnej, w języku rosyjskim wiedzę
na temat rosyjskich mechanizmów społeczno-kulturowych SEA_K1_U02, SEA_K1_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 pracy indywidualnej oraz w grupie nad projektami dotyczącymi zagadnień
związanych z komunikacją w językiem rosyjskim SEA_K1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

SEMESTR 1: osiągniecie poziomu podstawowego w używaniu struktur fonetycznych,
gramatycznych, leksykalnych, czytanie z zachowaniem intonacji i  z zastosowaniem
prawidłowych zasad fonetyki, rozumienie tekstów publicystycznych, korzystanie
z różnorodnych źródeł informacji w języku rosyjskim. Umiejętności aktywne -
mówienie i pisanie - są przyswajane w ramach ćwiczeń przygotowywanych przez
prowadzącego, z uwzględnieniem potrzeb grupy.

W1, U1, K1

2.

SEMESTR 2: Osiągnięcie poziomu podstawowego w budowaniu prostych wypowiedzi
ustnych i pisemnych z wykorzystaniem struktur gramatycznych (odmiana
czasownika, rzeczownika, przymiotnika, określanie czasu), w czytaniu
ze zrozumieniem tekstów publicystycznych, korzystanie z różnych źródeł informacji
w języku rosyjskim.

W1, U1, K1

3.

SEMESTR 3: opanowanie języka rosyjskiej publicystyki oraz mediów, rozumienie
ze słuchu materiałów audio w języku rosyjskim; czytanie ze zrozumieniem rosyjskich
tekstów publicystycznych; wyszukiwanie oraz korzystanie z różnorodnych źródeł
informacji w języku rosyjskim; opanowanie umiejętności aktywnych, takich jak
parafraza treści informacji w postaci ustnej oraz pisemnej, wypowiedzi na tematy
bieżące, w szczególności dotyczące wydarzeń współczesnych; interakcja,
uczestnictwo w dyskusji, konstrukcja wypowiedzi pisemnej.

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

analiza tekstów, Metoda sytuacyjna, burza mózgów, dyskusja, gra dydaktyczna, konwersatorium językowe, ćwiczenia
przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat zaliczenie na ocenę Pozytywna ocena z pisemnego testu gramatyczno-leksykalnego

Semestr 2

Metody nauczania:

analiza tekstów, Metoda sytuacyjna, burza mózgów, dyskusja, rozwiązywanie zadań, konwersatorium językowe, ćwiczenia
przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat zaliczenie na
ocenę

Pisemny test gramatyczno-leksykalny oraz wypowiedź ustna na wybrany
temat na podstawie tekstu o charakterze niepublicystycznym.

Semestr 3

Metody nauczania:

analiza tekstów, Metoda sytuacyjna, burza mózgów, dyskusja, gra dydaktyczna, metody e-learningowe, konwersatorium
językowe, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat zaliczenie na
ocenę

Wypowiedź ustna na wybrany temat na podstawie tekstu o charakterze
publicystycznym oraz ustosunkowanie się do poruszonych w tekście
zagadnień.

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

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

lektorat 60

przygotowanie do ćwiczeń 10

przygotowanie do zajęć 15

wykonanie ćwiczeń 5
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2

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

lektorat 60

przygotowanie do zajęć 10

przygotowanie do ćwiczeń 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
85

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 3

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

lektorat 60

przygotowanie do ćwiczeń 15

przygotowanie do zajęć 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
85

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

* 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

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Geografia obszaru eurazjatyckiego

Nazwa przedmiotu
Geografia obszaru eurazjatyckiego

Klasyfikacja ISCED
0311 Ekonomia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność i aktywność na zajęciach

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
przekazanie podstawowej wiedzy na temat przestrzeni geograficznej Eurazji, obejmującej terytorium Federacji
Rosyjskiej i krajów byłego ZSRR, z położeniem nacisku na wyrobienie umiejętności u uczestników wychwytywania
współzależności pomiędzy środowiskiem naturalnym a wielostronną działalnością jednostki i społeczeństwa

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student dysponuje podstawową wiedzą na temat przestrzeni geograficznej współczesnej
Rosji i państw WNP ; potrafi zdefiniować współzależności między środowiskiem naturalnym
a wielostronną działalnością jednostki i społeczeństwa oraz określić znaczenie Federacji
Rosyjskiej na omawianym obszarze, przede wszystkim na płaszczyźnie ekonomicznej

SEA_K1_W02,
SEA_K1_W06

Umiejętności – Student potrafi:

U1 student nabywa umiejętności wychwycenia specyfiki geograficznej Federacji Rosyjskiej
i państw WNP na niwie: gospodarczej, kulturowej i społecznej SEA_K1_U02

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Definicja obszaru euroazjatyckiego, położenie i granice Rosji oraz krajów należących
do tzw. przestrzeni postradzieckiej, z uchwyceniem specyfiki ich środowiska
naturalnego (rzeźba terenu, klimat, gleby, fauna i flora, regiony geograficzne);
specyfika demograficzna określonego powyżej obszaru (rozmieszczenie ludności,
migracje, urbanizacja, struktura narodowościowa i wyznaniowa; gospodarka
(przemysł, rolnictwo, handel, transport)

W1, U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny Egzamin pisemny (test) oraz obecność i aktywność w czasie zajęć

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

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
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Państwo i Trzeci Sektor - europejskie

tradycje działań obywatelskich

Nazwa przedmiotu
Państwo i Trzeci Sektor - europejskie tradycje działań obywatelskich

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność studentów na zajęciach. Znajomość języka rosyjskiego i angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne
czytanie literatury przedmiotu

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Ma podstawową wiedzę o człowieku i społeczeństwie jako podmiotach
konstytuujących państwo, struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania

SEA_K1_W01, SEA_K1_W03,
SEA_K1_W05, SEA_K1_W07

W2 Ma podstawową wiedzę w zakresie teorii społeczeństwa obywatelskiego
i Trzeciego Sektora

SEA_K1_W01, SEA_K1_W03,
SEA_K1_W05, SEA_K1_W07

W3 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności
przemysłowej i prawa autorskiego

SEA_K1_W01, SEA_K1_W03,
SEA_K1_W05, SEA_K1_W07

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Posiada podstawowe umiejętności wyszukiwania, krytycznej oceny,
analizowania i wykorzystywania informacji płynącej z różnych źródeł, także
w języku rosyjskim i angielskim

SEA_K1_U01, SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

U2 Posiada umiejętność rozumienia, analizowania i interpretowania konkretnych
zjawisk społecznych (w tym politycznych, prawnych i ekonomicznych)

SEA_K1_U01, SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03
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U3
Posiada umiejętność rozpoznania i wykorzystania wiedzy teoretyczne jdo
samodzielnej i krytycznej analizy społeczeństwa obywatelskiego i Trzeciego
Sektora

SEA_K1_U01, SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

U4
Posiada umiejętność projektowania, przygotowania i komunikowania w języku
polskim pisemnych i ustnych prac i projektów dotyczących zagadnień obszaru
eurazjatyckiego z możliwością ich praktycznych aplikacji

SEA_K1_U01, SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Posiada wizję zdobywanego zawodu, jego roli, priorytetów i charakteru
w kontekście wyzwań i dylematów społeczno-kulturowych współczesnego
świata

SEA_K1_K01, SEA_K1_K02,
SEA_K1_K03, SEA_K1_K04

K2 Potrafi określić priorytety służące realizacji zadania badawczego
i prognostycznego

SEA_K1_K01, SEA_K1_K02,
SEA_K1_K03, SEA_K1_K04

K3 Potrafi odpowiedzialnie rozpoznawać, wartościować i podejmować role
społeczne na różnych polach aktywności osobistej i zawodowej

SEA_K1_K01, SEA_K1_K02,
SEA_K1_K03, SEA_K1_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Społeczeństwo obywatelskie - Trzeci Sektor - ekonomia społeczna W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3

2. Europejskie tradycje wspólnotowe i porządek korporacyjny: obowiązki honoru W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3

3. Epoka rewolucji europejskich (1789 - 1848): emancypacja i stowarzyszenia W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3

4. Instytucjonalizacja państwa opiekuńczego (1849 - 1932): solidarność i pomocniczość W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3

5. Autorytarne przywództwo i organizacje masowe (1933 - 1945): totalitarna mobilizacja W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3

6. Demokracje opiekuńcze i podmioty korporacyjne (1945 - 1989) W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3

7. Socjalizm państwowy i transformacja demokratyczna w Europie Wschodniej W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3

8. Przyszłość zaangażowania obywatelskiego: areny polityczne, przymierza społeczne
i zorientowane na przyszłość programy

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

9. Międzysektorowe partnerstwo społeczne W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3

10. Globalne społeczeństwo obywatelskie W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków, konsultacje, Warsztaty seminaryjne
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
projekt, prezentacja

Obecność na zajęciach, przygotowanie do zajęć i aktywna postawa w ich
trakcie. Złożenie w terminie projektu badawczego na zadany temat,
spełniającego wymogi edytorskie i warsztatowe oraz zachowującego
prawa z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 5

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

przygotowanie raportu 5

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przygotowanie referatu 5

przygotowanie do zajęć 5

poznanie terminologii obcojęzycznej 5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 5

konsultacje 5

Przygotowywanie projektów 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

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 zaliczenie ustne projekt prezentacja

W1 x x x x

W2 x x x x

W3 x x x x

U1 x x x x

U2 x x x x

U3 x x x x

U4 x x x x

K1 x x x x

K2 x x x x

K3 x x x x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Od autorytaryzmu ku demokracji i z

powrotem. Zmiana systemowa państwa
rosyjskiego (XX - XXI wiek

Nazwa przedmiotu
Od autorytaryzmu ku demokracji i z powrotem. Zmiana systemowa państwa rosyjskiego (XX - XXI wiek

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność studentów na zajęciach. Znajomość języka rosyjskiego i angielskiego na poziomie umożliwiającym
swobodne czytanie literatury przedmiotu

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Ma podstawową wiedzę o człowieku i społeczeństwie jako podmiotach
konstytuujących państwo, struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania

SEA_K1_W01, SEA_K1_W03,
SEA_K1_W07, SEA_K1_W08

W2 Ma podstawową wiedzę w zakresie teorii zmiany systemowej, transformacji
ze szczególnym uwzględnieniem demokratyzacji

SEA_K1_W01, SEA_K1_W03,
SEA_K1_W05, SEA_K1_W07,
SEA_K1_W08

W3 Posiada podstawową wiedzę w zakresie historii politycznej i rozwoju kultur
narodów eurazjatyckich

SEA_K1_W01, SEA_K1_W03,
SEA_K1_W05, SEA_K1_W07,
SEA_K1_W08

W4 Ma podstawową wiedzę w zakresie politycznego funkcjonowania państw
obszaru eurazjatyckiego

SEA_K1_W01, SEA_K1_W03,
SEA_K1_W05, SEA_K1_W07,
SEA_K1_W08

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 Posiada umiejętność rozumienia, analizowania i interpretowania konkretnych
zjawisk społecznych (w tym politycznych, prawnych i ekonomicznych)

SEA_K1_U01, SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

U2
Posiada umiejętność rozpoznania i wykorzystania wiedzy teoretycznej
do samodzielnej i krytycznej analizy zjawiska zmiany systemowej,
transformacji i demokratyzacji

SEA_K1_U01, SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

U3
Potrafi rozpoznać charakter kluczowych wyzwań społecznych i politycznych
na obszarze eurazjatyckim oraz proponować sposoby ich praktycznego
rozwiązywania

SEA_K1_U01, SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

U4
Posiada umiejętność projektowania, przygotowania i komunikowania
w języku polskim pisemnych i ustnych prac i projektów dotyczących
zagadnień obszaru eurazjatyckiego z możliwością ich praktycznych aplikacji

SEA_K1_U01, SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Posiada wizję zdobywanego zawodu, jego roli, priorytetów i charakteru
w kontekście wyzwań i dylematów społeczno-kulturowych współczesnego
świata

SEA_K1_K01, SEA_K1_K02,
SEA_K1_K03, SEA_K1_K04

K2 Potrafi określić priorytety służące realizacji zadania badawczego
i prognostycznego

SEA_K1_K01, SEA_K1_K02,
SEA_K1_K03, SEA_K1_K04

K3 Potrafi odpowiedzialnie rozpoznawać, wartościować i podejmować role
społeczne na różnych polach aktywności osobistej i zawodowej

SEA_K1_K01, SEA_K1_K02,
SEA_K1_K03, SEA_K1_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Autorytaryzm - polityczna postać niedemokratyzmu W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3

2. Totalitaryzm: apogeum niedemokratyzmu W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3

3. Demokracja - czym jest? W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3

4. Demokratyzacja - bezpośrednie i pośrednie okoliczności zaistnienia W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3

5. Rodzaje tranzycji W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3

6. Etapy demokratyzacji W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3

7. Konsolidacja demokracji W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3

8. Reżim niedemokratyczny w Rosji w przestrzeni postkomunistycznej W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium
zaliczenie
pisemne,
prezentacja

Obecność na zajęciach, przygotowanie do zajęć i aktywna postawa w ich
trakcie. Dopuszczalna jedna nieobecność na zajęciach. Uzyskanie z testu
pisemnego zaliczeniowego minimum 60% punktów

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 10

konsultacje 5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 5

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

przygotowanie do zajęć 10

analiza problemu 5

uczestnictwo w egzaminie 2

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

poznanie terminologii obcojęzycznej 3

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

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 prezentacja

W1 x x

W2 x x

W3 x x

W4 x x

U1 x x

U2 x x

U3 x x

U4 x x

K1 x x

K2 x x

K3 x x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Dawne dzieje Europy Wschodniej

Nazwa przedmiotu
Dawne dzieje Europy Wschodniej

Klasyfikacja ISCED
0222 Historia i archeologia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem wykładu jest zapoznanie studentów z historią Europy Wschodniej w średniowieczu i czasach nowożytnych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 m podstawy historii obszaru postradzieckiego w jego cywilizacyjnym ujęciu SEA_K1_W01

W2 główne cechy i znaczenie warunków geograficznych obszaru eurazjatyckiego SEA_K1_W02

Umiejętności – Student potrafi:

U1 sporządzić i wykonać projekt dotyczący studiów nad obszarem eurazjatyckim SEA_K1_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student gotów do samodzielnego pogłębianie wiedzy o obszarze SEA_K1_K01

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Tematyka zajęć: Terytorium wschodnioeuropejskie w epoce wielkiej wędrówki ludów.
Historia etniczna i etnogeneza narodów Europy Wschodniej. Słowiańszczyzna.
Waregowie. Historia polityczna obszaru wschodnioeuropejskiego IX-XII w. Rozbicie
dzielnicowe. Mongołowie i Złota Orda. Hospodarstwo mołdawskie. Wielkie Księstwo
Litewskie. Moskwa (od księstwa do carstwa). Stosunki wyznaniowe w Europie
Wschodniej. Miasta w dziejach Europy Wschodniej.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie ustne Doposzczalne są dwie nieobecności

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

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

U1 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Obszar eurazjatycki w przekazach

medialnych

Nazwa przedmiotu
Obszar eurazjatycki w przekazach medialnych

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest analiza przekazów medialnych dotyczących obszaru eurazjatyckiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student zna na poziomie rozszerzonym metody analizy wypowiedzi medialnych.
Student ma wiedzę na temat najnowszych wydarzeń polityczno-społecznych
na obszarze eurazjatyckim.

SEA_K1_W07,
SEA_K1_W08

Umiejętności – Student potrafi:

U1
potrafi sprawnie i twórczo wykorzystywać narzędzia analizy językoznawczej,
komunikacyjnej i medioznawczej w celu dostrzegania prawidłowości komunikowania
masowego.

SEA_K1_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student umie pracować w grupie i przekonywać do wybranej przez siebie linii
argumentacyjnej. SEA_K1_K03
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Analiza newsów, serwisów informacyjnych i publicystyki. U1

2. Dziennikarstwo telewizyjne - Rosja W1, U1

3. Dziennikarstwo radiowe - Rosja K1

4. Dziennikarstwo telewizyjne - Gruzja W1

5. Dziennikarstwo telewizyjne - Białoruś U1

6. Dziennikarstwo radiowe i telewizyjne - Kazachstan W1

7. Dziennikarstwo prasowe i telewizyjne - Turkmenistan W1

8. Dziennikarstwo prasowe i telewizyjne - Azerbejdżan W1

9. Dziennikarstwo radiowe i prasowe: Armenia W1

10. Dziennikarstwo radiowe i prasowe: Tadżykistan W1

11. Dziennikarstwo radiowe i telewizyjne: Uzbekistan K1

12. Dziennikarstwo prasowe i telewizyjne: Kirgistan W1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie
pisemne

Lektura zadanej prasy i obecność na zajęciach. Dopuszczalna dwukrotna
nieobecność na zajęciach w ciągu semestru. Uznawane są
usprawiedliwienia lekarskie.

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

analiza problemu 10

przygotowanie do egzaminu 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75
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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

zaliczenie pisemne

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Narody Rosji i ZSRR w XX wieku

Nazwa przedmiotu
Narody Rosji i ZSRR w XX wieku

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie z sytuacją demograficzną w Rosji w XX-XXI wieku w kontekście historycznym i kulturowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 wpływ węzłowych wydarzeń historycznych i politycznych w XX wieku na losy
Rosjan i mniejszości narodowych zamieszkujących obszar ZSRR i FR

SEA_K1_W01, SEA_K1_W03,
SEA_K1_W06

Umiejętności – Student potrafi:

U1 określić najważniejsze procesy demograficzne w ZSRR i Rosji w XX wieku. SEA_K1_U02, SEA_K1_U03

U2
wyjaśnić pojęcie „mozaika narodów” w odniesieniu do obszaru radzieckiego
i postradzieckiego oraz rozumie wynikającą z niego specyfikę koegzystencji
narodów w Rosji w ujęciu historycznym.

SEA_K1_U02, SEA_K1_U03

U3 opisać specyfikę życia, religie, tradycje, kulturę wybranych narodów Rosji. SEA_K1_U02, SEA_K1_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 oceny i prognozy procesów społecznych z uwzględnieniem zjawisk politycznych
i demograficznych na obszarze eurazjatyckim. SEA_K1_K01, SEA_K1_K03

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Sytuacja demograficzna w Rosji carskiej na przełomie XIX i XX wieku. Liczba ludności,
warstwy społeczne, długość życia. Rosja jako kraj wielonarodowościowy. Struktura
etniczna. Tożsamość narodowa i religijna.

W1, U2, U3, K1

2.
Rewolucje 1917 roku a kwestia narodowa. „O prawie narodów do samostanowienia”
(W. Lenin). Kosmopolityzm i internacjonalizm. Wojna domowa w Rosji. "Czerwone"
Imperium. Stosunek wybranych narodów Rosji do komunizmu.

W1, U1, U2, U3

3. Przymusowe migracje. Zsyłki i wysiedlenia. Emigracja. Losy narodów. W1, U1, U2

4. Wielka Wojna Ojczyźniana. Sytuacja demograficzna po 1945 roku. Destalinizacja
i rehabilitacja. W1, U1, U2, U3, K1

5.
Mozaika narodów. Specyfika wybranych narodów zamieszkujących ZSRR (kultura,
religia, tradycje i obyczaje). Rosjanie. Żydzi. Żydowski Obwód Autonomiczny. Kozacy.
Tatarzy. Muzułmanie.

W1, U2, U3

6. Wybitni przedstawiciele mniejszości narodowych w granicach ZSRR i Rosji oraz
na emigracji. U1, U3, K1

7.
Rozpad ZSRR. Ruchy niepodległościowe. Wspólnota Niepodległych Państw. Sytuacja
Rosjan poza granicami Federacji Rosyjskiej. Sytuacja demograficzna Federacji
Rosyjskiej w latach 90-tych. Obszar postradziecki: pokojowe współistnienie i konflikty
separatystyczne.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest 80% obecności na zajęciach
oraz wygłoszenie referatu na zadany temat.

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

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

egzamin pisemny

W1 x

U1 x

U2 x

U3 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Rosyjskie media a przestępczość

Nazwa przedmiotu
Rosyjskie media a przestępczość

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Rosyjskie media a przestępczość

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski, Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem przedmiotu jest przedstawienie zjawiska przestępczości w Rosji z perspektywy mass mediów:
funkcjonowania zorganizowanych grup i mechanizmów popełniania różnych rodzajów przestępstw
(zorganizowana, cyberprzestępczość, terroryzm), a także środków i metod przeciwdziałania przestępczości
podejmowanych przez państwo. Przedmiot łączy wiedzę z zakresu teorii mediów, polityki i kryminalistyki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zna podstawowe kategorie i wybrane ujęcia teoretyczne z zakresu
przestępczości i kryminalistyki w Rosji w ujęciu medialnym SEA_K1_W05, SEA_K1_W08

W2 dostrzega analogie i różnice w prezentowaniu treści medialnych przez media
rosyjskie i media zagraniczne SEA_K1_W08

Umiejętności – Student potrafi:

U1 opisuje i intepretuje różne formy przestępczości w ujęciu medialnym SEA_K1_U02, SEA_K1_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1 posiada umiejętność analizy i interpretacji zjawisk o charakterze
interdyscyplinarnym SEA_K1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Analiza programów o tematyce kryminalnej pozwala na zobrazowanie struktury
przestępczości rosyjskiej, jak i ocenę poziomu programów i narracji medialnej w tym
zakresie.Analiza treści medialnych pozwoli na uzyskanie odpowiedzi na pytania:
jakiego rodzaju informacje na temat przestępczości są przekazywane widzom
rosyjskiej telewizji publicznej. Czy programy te różnią się od zachodnich (polskich) czy
też są analogiczne.

W1, W2, U1

2.
Emisja programów o tematyce kryminalnej: Следственный эксперимент („Россия
2”) Следствие покажет с Владимиром Маркиным
https://www.1tv.ru/shows/sledstvie-pokazhet/vypuski Программа «ПРАВ!ДА?» pt.
Преступность и Подростковая преступность (ОТР)

W2, K1

3.
«Человек и закон» (на Первом канале) Документальный проект - «Экстрасенсы
ведут расследование», (ТНТ) «Легенды советского сыска» («Звезда»)
Программа «Честный детектив», ("Россия") Расследование Эдуарда Петрова
("Россия") Чрезвычайное происшествие (НТВ)

W2

4.
Emisja programów o tematyce związanej z terroryzmem i jego zwalczaniem
Арифметика террора. Документальный фильм Александра Замыслова („Россия
24") Профилактика проявлений экстремизма и терроризма Теория заговора -
Кто управляет терроризмом? («Звезда»)

U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie udział w zajęciach

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

poznanie terminologii obcojęzycznej 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75
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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

zaliczenie

W1 x

W2 x

U1 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Historia narodów Kaukazu

Nazwa przedmiotu
Historia narodów Kaukazu

Klasyfikacja ISCED
0222 Historia i archeologia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student posiada podstawową wiedzę na temat krajów Kaukazu w kontekście ich
różnorodności etnicznej, religijnej i kulturowej.

SEA_K1_W01, SEA_K1_W04,
SEA_K1_W06

W2
student ma podstawową wiedzę na temat dziejów regionu oraz dostrzega wpływ
zróżnicowania kulturowego i narodowego na rozwój sytuacji na Kaukazie. Student
posiada wiedzę na temat mechanizmów postępowania Rosji wobec
poszczególnych ludów i narodowości na Kaukazie.

SEA_K1_W03, SEA_K1_W05,
SEA_K1_W08

Umiejętności – Student potrafi:

U1
student zna genezę i historyczne uwarunkowania współcześnie zachodzących
przemian na Kaukazie. Student potrafi wymienić przyczyny powstania ognisk
konfliktowych na Kaukazie.

SEA_K1_U01, SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

U2 wyszukiwać i krytycznie analizować informacje na temat życia społecznego,
i kulturalnego narodów Kaukazu.

SEA_K1_U01, SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

U3 analizować i diagnozować kierunki przemian kulturowych, etnicznych,
społecznych, politycznych na Kaukazie.

SEA_K1_U01, SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:



Sylabusy 63 / 212

K1 z poszanowaniem odmienności religijnej i kulturowej pośredniczyć w dialogu
pomiędzy przedstawicielami różnych narodowości kaukaskich.

SEA_K1_K02, SEA_K1_K03,
SEA_K1_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Uwarunkowania geograficzno-przyrodnicze Kaukazu. Podział polityczny
i administracyjny. W1, W2, U1, U2, U3, K1

2. Mozaika narodowościowa i etniczna Kaukazu. W1, W2, U1, U2, U3, K1

3. Różnorodność religijna na Kaukazie. W1, W2, U1, U2, U3, K1

4. Kaukaz w starożytności. W1, W2, U1, U2, U3, K1

5. Kaukaz od średniowiecza do czasów nowożytnych. W1, W2, U1, U2, U3, K1

6. Rywalizacja mocarstw. W1, W2, U1, U2, U3, K1

7. Rosyjski podbój Kaukazu. W1, W2, U1, U2, U3, K1

8. Kaukaz w dobie rewolucji oraz pierwszej niepodległości. W1, W2, U1, U2, U3, K1

9. Kaukaz w czasach ZSRR. W1, W2, U1, U2, U3, K1

10. Niepodległe Gruzja, Armenia i Azerbejdżan. W1, W2, U1, U2, U3, K1

11. Kaukaskie konflikty. W1, W2, U1, U2, U3, K1

12. Współczesne wyzwania narodów Kaukazu. W1, W2, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Obecność i aktywny udział w zajęciach. Uzyskanie pozytywnego wyniku z
egzaminu końcowego.

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do egzaminu 15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 15
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

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

W2 x

U1 x

U2 x

U3 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Ekspansja terytorialna Rosji: wspólnota

cywilizacyjna a polityka kolonialna

Nazwa przedmiotu
Ekspansja terytorialna Rosji: wspólnota cywilizacyjna a polityka kolonialna

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kształcenia jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu rosyjskiej ekspansji terytorialnej ze szczególnym
uwzględnieniem praktyk kolonialnych Rosji/ZSRR na obszarze podporządkowanym Moskwie.

C2 Celem kształcenia jest uświadomienie słuchaczom specyfiki rosyjskiego kolonializmu na tle doświadczeń innych
mocarstw kolonialnych

C3 Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z problematyką polityczną, gospodarczą oraz społeczną
rzeczywistością krajów, które pozostawały w zależności kolonialnej od Rosji/ZSRR

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student posiada znajomość najważniejszych etapów ekspansji terytorialnej Rosji SEA_K1_W01, SEA_K1_W03

Umiejętności – Student potrafi:

U1 zidentyfikować przejawy kształtowania się kultury kolonialnej w Rosji SEA_K1_U02

U2 dokonać samodzielnej oceny wybranych zjawisk związanych z ekspansją
terytorialną Rosji SEA_K1_U02
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 samodzielnego pogłębiania wiedzy na temat różnic pomiędzy ekspansją
kolonialną Rosji i ekspansją kolonialną państw europejskich SEA_K1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Ekspansja Rosji (Imperium Rosyjskie, ZSRR) widziana z perspektywy kolonialnej –
stadia ekspansji, różne sposoby administrowania podległymi terytoriami, gospodarka
kolonialna; powstanie elit kolonialnych (prowincje Imperium Rosyjskiego, republiki
związkowe w ramach ZSRR);

W1

2.
Dekolonizacja – rozpad ZSRR i powstanie nowych państw na jego obszarze; sposoby
zachowania przez Rosję wpływu na obszarach wcześniej zdominowanych – WNP,
OUBZ, Unia Celna; więzi gospodarcze między Rosją i krajami obszaru
postradzieckiego;

W1, U2

3.
Problemy państw postkolonialnych - elity postkolonialne i ich wpływ na sytuację
w nowych państwach; trudności gospodarczych relacji z Rosją; stagnacyjna
mentalność społeczna; problemy językowe;

U1, U2, K1

4.
Krytyka postkolonialna a Rosja - czy Rosja/ZSRR była imperium kolonialnym? (E.
Thompson); kultura rosyjska jako kultura imperialna, język rosyjski jako język
imperium; kolonializm czy dependencja?

U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie ustne obecność na minimum 80% zajęć, odpowiedź na minimum 60% pytań

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przeprowadzenie badań literaturowych 10

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do egzaminu 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10
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przygotowanie projektu 8

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

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

U1 x

U2 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Stosunki rosyjsko-irańskie na tle

religijnego i etnicznego zróżnicowania
regionu cz.1

Nazwa przedmiotu
Stosunki rosyjsko-irańskie na tle religijnego i etnicznego zróżnicowania regionu cz.1

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie

Kieru
nkow

e
efekt

y
ucze
nia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student posiada pogłębioną wiedzę na temat specyfiki kulturowej obydwu krajów; potrafi wskazać
na różnice i określić ich źródła (aspekt religijny, etniczny, polityczny, społeczny). Posiada wiedzę
na temat faktów historycznych, które złożyły się na cykl „wyzwań i odpowiedzi” w stosunkach rosyjsko-
irańskich i potrafi je zinterpretować poprzez konteksty ich kulturowe. Posiada dobrą orientację
w stosunkach międzynarodowych ze względu na ich wpływ na stosunki rosyjsko-irańskie. Posiada wiedzę
o formach kontaktu Rosji z Iranem oraz Iranu z Rosją.

SEA_K
1_W0
3,
SEA_K
1_W0
4

Umiejętności – Student potrafi:
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U1

interpretować relacje rosyjsko-irańskie przez pryzmat stosunku elit obydwu krajów do Europy
Zachodniej. Student potrafi wskazać na różne konteksty faktów historycznych z zakresu stosunków
rosyjsko-irańskich i stosuje logiczną argumentację na poparcie wniosków.Posiada umiejętność krytycznej
oceny, analizowania i wykorzystywania informacji, płynącej z różnych źródeł – również w języku
rosyjskim, angielskim (fakultatywnie: w perskim).Potrafi systematyzować fakty i zjawiska dotyczące
wzajemnych relacji rosyjsko-irańskich; dostrzega powiązania przyczynowo-skutkowe – zarówno
bezpośrednie, jak i w dalszej perspektywie. Potrafi rozpoznać charakter kluczowych wyzwań
w stosunkach rosyjsko-irańskich oraz prognozować ich konsekwencje. Potrafi wypowiedzieć się pisemnie
i ustnie, z zastosowaniem precyzyjnego aparatu pojęciowo-metodologicznego, na temat wybranych
zjawisk z obszaru stosunków rosyjsko-irańskich. Umie rozpoznać i zinterpretować czynniki, wpływające
na sposób percepcji kultury Iranu w ujęciu Rosjan i kultury rosyjskiej w ujęciu Irańczyków – uczonych,
dyplomatów, polityków, wojskowych.

SEA_K
1_U02
,
SEA_K
1_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student posiada pogłębioną wiedzę na temat specyfiki kulturowej obydwu krajów; potrafi wskazać
na różnice i określić ich źródła (aspekt religijny, etniczny, polityczny, społeczny). Posiada wiedzę
na temat faktów historycznych, które złożyły się na cykl „wyzwań i odpowiedzi” w stosunkach rosyjsko-
irańskich i potrafi je zinterpretować poprzez konteksty ich kulturowe. Posiada dobrą orientację
w stosunkach międzynarodowych ze względu na ich wpływ na stosunki rosyjsko-irańskie. Posiada wiedzę
o formach kontaktu Rosji z Iranem oraz Iranu z Rosją. Student potrafi interpretować relacje rosyjsko-
irańskie przez pryzmat stosunku elit obydwu krajów do Europy Zachodniej. Student potrafi wskazać
na różne konteksty faktów historycznych z zakresu stosunków rosyjsko-irańskich i stosuje logiczną
argumentację na poparcie wniosków.Posiada umiejętność krytycznej oceny, analizowania
i wykorzystywania informacji, płynącej z różnych źródeł – również w języku rosyjskim, angielskim
(fakultatywnie: w perskim). Potrafi systematyzować fakty i zjawiska dotyczące wzajemnych relacji
rosyjsko-irańskich; dostrzega powiązania przyczynowo-skutkowe – zarówno bezpośrednie, jak i w dalszej
perspektywie. Potrafi rozpoznać charakter kluczowych wyzwań w stosunkach rosyjsko-irańskich oraz
prognozować ich konsekwencje. Potrafi wypowiedzieć się pisemnie i ustnie, z zastosowaniem
precyzyjnego aparatu pojęciowo-metodologicznego, na temat wybranych zjawisk z obszaru stosunków
rosyjsko-irańskich. Umie rozpoznać i zinterpretować czynniki, wpływające na sposób percepcji kultury
Iranu w ujęciu Rosjan i kultury rosyjskiej w ujęciu Irańczyków – uczonych, dyplomatów, polityków,
wojskowych. Student rozumie potrzebę wyjścia poza eurocentryczną perspektywę analizy i oceny
stosunków rosyjsko-irańskich. Student rozumie potrzebę nieustannego pogłębiania wiedzy na temat
stosunków rosyjsko-irańskich i unikania łatwych i powierzchownych wniosków. Przyjmuje postawę
otwartości wobec odmiennych cywilizacji i zaangażowania w ich poznawanie.

SEA_K
1_K02
,
SEA_K
1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zróżnicowanie etniczne Rosji i Iranu w wieku XIX. Specyfika prawosławia i islamu –
elity duchowne; duchowieństwo wobec władzy państwowej. Struktura społeczna
i polityczna Rosji i Iranu: podobieństwa i różnice. Kultura Iranu w świetle rywalizacji
rosyjsko-brytyjskiej o wpływy w Azji Środkowej – islam, struktura społeczna, charakter
elit dworskich. Sytuacja międzynarodowa: Europa Zachodnia wobec Iranu, Rosja
wobec Europy Zachodniej. Wojny rosyjsko-perskie na początku wieku XIX – przyczyny
i skutki. Historyczno-polityczne tło kontaktów irańsko-rosyjskich: wojny o Gruzję,
traktaty pokojowe i koncesje handlowe. „Cywilizacyjna” misja Rosji – ekspansja
imperium na południe. Kultura jako narzędzie dominacji – cele imperium
w pamiętnikach rosyjskich oficerów i dyplomatów. Orient i Kaukaz w rosyjskiej
kulturze okresu romantyzmu i w epoce wojny krymskiej (1853-33). Kaukaz jako
obszar przenikania się kultur. Irańczycy w carskiej armii. Rosjanie jako przywódcy
wojsk szacha – Brygada Kozacka. Rola religii w polityce zewnętrznej obydwu państw:
islam w Rosji i prawosławie w Iranie. Tendencje modernizacyjne jako czynnik
warunkujący stosunki rosyjsko-irańskie. Wpływy rosyjskich nurtów
socjaldemokratycznych na kształtowanie się opozycji wobec szacha i szyickiego kleru
w Iranie.

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny przystąpienie do egzaminu pisemnego - pytania problemowo-opisowe, w
wyznaczonym terminie w czasie sesji egzaminacyjnej

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do egzaminu 58

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

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
Rosja: gospodarka w służbie polityce

Nazwa przedmiotu
Rosja: gospodarka w służbie polityce

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa, znajomość języka rosyjskiego i angielskiego, umożliwiająca zapoznanie się z tekstami
obcojęzycznymi

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z przemianami rosyjskiej/radzieckiej polityki gospodarczej pod
kątem realizacji zadań w polityce wewnętrznej i międzynarodowej, ukazanie ścisłego związku pomiędzy
działaniami państwa a organizacją i funkcjonowaniem rosyjskich podmiotów gospodarczych, nie tylko w okresie
gospodarki planowej, ale również po 1991 roku;

C2 Dodatkowym celem kształcenia jest wykształcenie u studentów umiejętności poszukiwań informacji z pogranicza
polityki i ekonomii na obszarze Rosji i krajów b. ZSRR oraz ich analizy pod kątem wzajemnego powiązania.

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 z zakresu polityki gospodarczej państwa a także
konstrukcje teoretyczne opisujące wzajemne powiązania polityki państwa i ekonomii SEA_K1_W10

W2 Student zna i rozumie najważniejsze etapy rozwoju rosyjskiej/radzieckiej polityki gospodarczej
począwszy od rewolucji październikowej SEA_K1_W10

W3 zna i rozumie znaczenie, przywiązywane przez państwo rosyjskie do dziedzin strategicznych:
przemysł atomowy, przemysł zbrojeniowy, sektor surowcowy, technologie kosmiczne

SEA_K1_W03,
SEA_K1_W10
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi wyszukiwać informacje dotyczące polityki gospodarczej państwa oraz
dokonywać ich interpretacji w kontekście polityki wewnętrznej i międzynarodowej Federacji
Rosyjskiej, potrafi również ukazać ich powiązanie z konkretnymi koncepcjami teoretycznymi
z zakresu polityki gospodarczej państwa i międzynarodowej ekonomii politycznej

SEA_K1_U02

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do opracowania projektów analitycznych dotyczących zarówno
poszczególnych aspektów funkcjonowania rosyjskiej gospodarki w zestawieniu z polityką
państwa, jak i do opracowania raportów prognostycznych w zakresie objętym tematyką zajęć

SEA_K1_K02,
SEA_K1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Polityka gospodarcza państwa: wolna konkurencja; interwencjonizm państwowy;
teoria Keynesa i jej wykorzystanie w praktyce polityki gospodarczej; międzynarodowe
stosunki handlowe: teoria zależności i jej konsekwencje dla polityki gospodarczej
państwa (koncepcja Raula Prebischa; koncepcja Immanuela Wallersteina: centrum;
peryferie, półperyferie; Rosja jako państwo półperyferyjne);

W1

2.

Odmiany gospodarki socjalistycznej na przykładzie gospodarki radzieckiej: kapitalizm
państwowy; komunizm wojenny; Nowa Polityka Ekonomiczna (NEP); system realnego
socjalizmu i jego cechy charakterystyczne (Socjalizm w jednym kraju - wprowadzenie
gospodarki planowej, industrializacja, kolektywizacja, gospodarka wojenna,
specjalizacja gospodarcza regionów oraz zjawisko monokultur); system socjalistyczny
częściowo zreformowany (tzw. system hybrydowy) i jego dominanty;

W2

3.
Reformy gospodarki radzieckiej: reformy Chruszczowa; reforma Kosygina;
pierestrojka gospodarki radzieckiej i przejście do systemu wolnorynkowego:
najważniejsze reformy pierestrojki, pojawienie się "gospodarki komsomolskiej"
i uwłaszczenie nomenklatury ("czerwoni dyrektorzy");

W2

4.

Reformy wolnorynkowe w Rosji i przyczyna wycofania się z programu terapii
szokowej: reformy Gajdara jako przykład realizacji założeń "konsensusu
waszyngtońskiego"; opór administracji państwowej; specyfika gospodarki rosyjskiej
okresu reform: rola przemysłu naftowo-gazowego i Kompleksu Wojskowo-
Przemysłowego;

W2

5.

Meandry prywatyzacji w Rosji - Mała Prywatyzacja, Duża Prywatyzacja, Prywatyzacja
kuponowa (vaucherowa); Program aukcji pod zastaw; kontrowersje wokół
odsprzedaży udziałów w najważniejszych spółkach inwestorom prywatnym (b.
komsomolcom; czerwonym dyrektorom); przykładowe prywatyzacje w ramach tzw.
prywatyzacji holdingowej (komercjalizacja ministerstw radzieckich);

W2, W3

6.
Relacje polityki i gospodarki w latach 90. - polityka gospodarcza rządu Czernomyrdina
i jego relacje z Dumą Państwową; pojawienie się oligarchów i przykładowe kariery
(Chodorkowski, Bierezowski, Gusinski, Potanin);

W2, W3

7.

Kryzys 1998 roku i zmiana relacji państwa z wielkim biznesem - przyczyny i przebieg
kryzysu, dojście do władzy Władimira Putina i jego program rozwoju gospodarki
w oparciu o surowce naturalne (analiza tekstu Zasoby surowcowe w strategii rozwoju
gospodarki rosyjskiej); reformy Putina (reforma podatkowa; reforma bankowa;
reforma rolna; reformy sfery socjalnej); zmiany relacji państwa z wielkim biznesem
(sprawa Jukosu; "odzyskanie" Gazpromu; rozprawa z potentatami medialnymi:
Gusinski, Bierezowski);

W2, W3, U1

8.
Przemysł naftowy w polityce Rosji: panorama sektora naftowo-gazowego: Gazprom;
ŁukOil; ekspansja Rosniefti na rynku i przemiany struktury sektora naftowego po 2004
roku; sprawa Baszniefti i proces Aleksieja Uljukajewa; najważniejsze postaci sektora:
Chodorkowski; Wiachiriew; Sieczin, Miller; Alekpierow

W3, U1, K1
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9.

Polityka gospodarcza Rosji po 2006 roku: rywalizacja siłowików (Sieczin; Szojgu,
Rogozin) i technokratów (German Gref, Aleksiej Kudrin) o wpływy w gospodarce;
konsolidacja najważniejszych działów gospodarki (wielkie korporacje państwowe
w gospodarce rosyjskiej); pojawienie się instrumentów obronnych przed zjawiskiem
"petrostate" (Fundusz Stabilizacyjny; Fundusz Rezerwowy; Fundusz Dobrobytu
Narodowego; Fundusz Inwestycyjny; Priorytetowe Projekty Narodowe); kryzys
finansowy 2008/09 i zmiana polityki gospodarczej; kryzys gospodarczy po 2014 roku
i program substytucji importu

W3, U1, K1

10.
Przemysł zbrojeniowy w służbie polityce: korporacja Rostech i jej spółki córki;
najważniejsze przedsiębiorstwa i ich znaczenie w gospodarce (konsolidacja
i rywalizacja z konkurentami na przykładzie przemysłu lotniczego); przemysł
zbrojeniowy jako motor napędowy gospodarki rosyjskiej po 2008 roku;

W3, U1, K1

11.
Przemysł atomowy i jego znaczenie w polityce Rosji: korporacja Rosatom i profil jej
działalności, najistotniejsze spółki córki i ich sfery działalności; znaczenie przemysłu
atomowego Rosji w skali światowej; kierunki ekspansji atomowej Rosji i znaczenie
technologii jądrowych w polityce zagranicznej Rosji;

W3, U1, K1

12.
Przemysł kosmiczny w służbie polityce: radziecki program lotów kosmicznych;
korporacja Roskosmos i jej znaczenie w polityce Rosji; plan rozwoju przemysłu
kosmicznego Rosji (wycofanie się z Bajkonuru i budowa kosmodromu Wostocznyj);
relacje rosyjsko-kazachskie w kontekście przemysłu kosmicznego;

W3, U1, K1

13.
Rolnictwo jako element polityki Rosji: "polityka zagraniczna" Rospotrebnadzoru
i sankcje rosyjskie na wwóz żywności z poszczególnych krajów (postać Giennadija
Oniszczenki); rolnictwo jako element polityki substytucji importu po 2014 roku
(sankcje krajów zachodnich wobec aneksji Krymu i kontrsankcje rosyjskie);

W3, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie ustne Obecność na min. 80% zajęć; zaliczenie - min. 60% punktów z odpowiedzi

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

poznanie terminologii obcojęzycznej 3

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 8

przygotowanie do egzaminu 15
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uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie prezentacji multimedialnej 4

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 8

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

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

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Историческая политика на

постсоветском пространстве

Nazwa przedmiotu
Историческая политика на постсоветском пространстве

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Историческая политика на постсоветском пространстве

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Języki wykładowe
Rosyjski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 ma pogłębioną świadomość kompleksowego charakteru rosyjskiej kultury symbolicznej
w jej historycznych kontekstach SEA_K1_W01

W2
student zna, rozumie, potrafi identyfikować oraz badać przejawy i znaczenie dziedzictwa
kulturowego i tożsamości kulturowej w perspektywie polityki historycznej państw obszaru
eurazjatyckiego

SEA_K1_W01

Umiejętności – Student potrafi:

U1
posiada umiejętność rozumienia, analizowania i interpretowania konkretnych zjawisk
kulturowych i społecznych dotyczących polityki historycznej państw obszaru
postradzieckiego

SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

U2
student posiada umiejętność rozpoznawania, krytycznej oceny i wykorzystania wiedzy
teoretycznej do samodzielnej i pogłębionej analizy przejawów polityki historycznej
na wspomnianym obszarze

SEA_K1_U01,
SEA_K1_U03
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 wykorzystania znajomości różnic kulturowych i ideologicznych dla podjęcia dialogu
z przedstawicielami obszaru postradzieckiego w obszarze polityki historycznej

SEA_K1_K01,
SEA_K1_K02,
SEA_K1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Главные понятия: историческая политика, политика памяти, места памяти,
политика забывания W1, W2

2. Общяя характеристика исторической политики постсоветских государств:
Россия, Украина, Белоруссия, Молдова, Латвия, Грузия, Казахстан, Узбекистан; W1, W2, U1, U2

3. Миф "Великой отечественной войны" и споры по поводу отношения к войне -
Россия и другие постсоветские страны; W1, W2, U1, U2

4. Межгосударственные "войны за память": Россия-Украина; Россия-Грузия;
Россия-Латвия/Эстония; Россия-Узбекистан W1, W2, U1, U2, K1

5.
Институты исторической политики - Институт национальной памяти (Украина);
Музей оккупации Латвии; Коми́ссия по противоде́йствию попы́ткам
фальсифика́ции исто́рии в уще́рб интере́сам Росси́и; Музей советской оккупации
(Тбилиси)

W1, W2, U1, U2, K1

6.
Отдельные "места памяти" на постсоветском пространстве: Брестская
крепость; Хатынь; Мамаев курган; памятник "бронзового солдата" (Таллинн);
Быковнянские могилы (Киев); Мемориа́л «Геро́ям-панфи́ловцам»

W1, W2, U1, U2, K1

7.
Восприятие Владимира И. Ленина и Иосифа Сталина в отдельных странах
(Россия, Украина, Грузия); восприятие советских государственных и
республиканских деятелей в постсоветских странах

W1, W2, U1, U2, K1

8. Историческое образование как часть исторической политики W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie ustne obecność na zajęciach - min. 80%; zaliczenie - min. 60% punktów z pytań

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 10
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analiza źródeł historycznych 10

rozwiązywanie zadań problemowych 10

przygotowanie do egzaminu 10

uczestnictwo w egzaminie 2

zbieranie informacji do zadanej pracy 5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 13

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

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

U1 x

U2 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Current News on Russia - a Critical

Analysis

Nazwa przedmiotu
Current News on Russia - a Critical Analysis

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Current News on Russia - a Critical Analysis

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student has essential knowledge in the area of discourse analysis. SEA_K1_W08

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student is able to use a basic methodology of discourse analysis. SEA_K1_U02, SEA_K1_U03

U2 Student can practically analyze any piece of news. SEA_K1_U02, SEA_K1_U03

U3 Student is able to write a simple critical paper on analyzed text. SEA_K1_U02, SEA_K1_U04

U4 Student can prepare a simple oral pronouncement on analyzed text. SEA_K1_U02, SEA_K1_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student is able to follow current news on Russia and discuss them. SEA_K1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Short theory of CDA. W1
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2. Various forms of written and spoken communication. W1

3. Discourse analysis as ideology analysis. K1

4. Methods of ideological and political discourse analysis based on real news on Russia
broadcasted and published in English (from both Russian and non-Russian media). W1, K1

5. Analytical reading, real news' analysis. U1, U2, U3, U4

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie ustne, prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

przygotowanie do sprawdzianu 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

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 ustne prezentacja

W1 x x

U1 x x

U2 x x

U3 x

U4 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Praktyka studencka

Nazwa przedmiotu
Praktyka studencka

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 45

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowe zaliczenie min. 45h praktyk

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem praktyk studenckich jest przełożenie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych zdobywanych
w toku studiów na praktyczne umiejętności w pracy zawodowej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna i rozumie różnicę pomiędzy wiedzą o obszarze eurazjatyckim,
przyswajaną podczas zajęć a wiedzą z tego obszaru niezbędną do pracy
zawodowej

SEA_K1_W01, SEA_K1_W02,
SEA_K1_W03, SEA_K1_W04,
SEA_K1_W05, SEA_K1_W07,
SEA_K1_W10

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi dokonać przełożenia wiedzy teoretycznej dotyczącej obszaru
eurazjatyckiego, zdobywanej podczas zajęć, na umiejętności praktyczne SEA_K1_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do współpracy z innymi celem opracowania projektów,
analiz oraz innych zadań praktycznych w trakcie pracy zawodowej, mających
związek z podjętymi przez niego studiami eurazjatyckimi

SEA_K1_K01, SEA_K1_K02
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Odbycie praktyki zawodowej (w wymiarze minimum 45 h), związanej tematycznie
z zagadnieniami poznawanymi podczas zajęć: aspektami politycznymi, prawnymi,
ekonomicznymi, społecznymi oraz kulturowymi przeobrażeniami obszaru
eurazjatyckiego

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

praktyka zawodowa

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

praktyki zaliczenie potwierdzone przez organizatora odbycie praktyki w wymiarze min. 45 h

Bilans punktów ECTS

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

praktyki 45

konsultacje 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Szkolenie uniwersyteckie

Nazwa przedmiotu
Szkolenie uniwersyteckie

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 4

Liczba punktów ECTS
0

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z formalnymi zasadami akademickimi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 strukturę uczelni, zasady zachowania w relacjach z różnymi przedstawicielami
społeczności akademickiej i w typowych sytuacjach uczelnianych SEA_K1_W05

W2 zasady obowiązujące w komunikacji bezpośredniej i pośredniej (telefon, e-mail)
dydaktykami i innymi pracownikami uczelni SEA_K1_W05

W3 zasady autoprezentacji, doboru stroju w zależności od typu sytuacji uczelnianych SEA_K1_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1 poprawnie sformułować wiadomości mailowe i tradycyjne pisma adresowane
do wykładowców i pracowników administracji SEA_K1_U02

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Struktura Uniwersytetu i Wydziału. Krótki rys historyczny. W1
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2. Tytulatura w życiu akademickim. Zasady powitania/pożegnania, przedstawianie. W2, U1

3. Korespondencja: zasady i formy przygotowania pism i listów ze szczególnym
uwzględnieniem netykiety w komunikacji elektronicznej. W1, W2, U1

4.
Akademicki dress code. Typy strojów i zasady ich doboru. Zachowania w typowych
sytuacjach życia akademickiego: zajęcia dydaktyczne, egzaminy, zaliczenia,
konferencje i sympozja, uroczystości, reprezentacja, badania terenowe.

W1, W2, W3, U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny pozytywna ocena z testu

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 4

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
4

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny

W1 x

W2 x

W3 x

U1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Żródła rosyjskich doktryn geopolitycznych

Nazwa przedmiotu
Żródła rosyjskich doktryn geopolitycznych

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z genezą, historią i rozwojem rosyjskich doktryn geopolitycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna podstawowe zagadnienia z zakresu myśli politycznej;
najważniejsze prądy ideologiczne i doktryny polityczne

SEA_K1_W01, SEA_K1_W02,
SEA_K1_W07, SEA_K1_W08,
SEA_K1_W09

W2 Student rozumie znaczenie doktryn politycznych w dziejach
SEA_K1_W01, SEA_K1_W02,
SEA_K1_W07, SEA_K1_W08,
SEA_K1_W09

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student umie wyszukiwać, selekcjonować i poprawnie wykorzystać
informacje, stosując odpowiedni dobór źródeł SEA_K1_U01, SEA_K1_U02

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student potrafi efektywnie pracować indywidualnie, jak również
współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role SEA_K1_K02, SEA_K1_K03
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Teoria cywilizacji - okcydentalizm i słowianofilstwo. W1, W2, U1, K1

2. Panslawizm Nikołaja Danilewskiego. W1, W2, U1, K1

3. Ruch antypanslawistyczny Aleksander Gorczakow. W1, W2, U1, K1

4. Konstantin Leontjew. W1, W2, U1, K1

5. Teoria geograficznego determinizmu Lew Miecznikow. W1, W2, U1, K1

6. Twórczość Weniamina Siemionowa Tien-Szańskiego. W1, W2, U1, K1

7. Rosyjska wojskowa szkoła geopolityczna. Koncepcje geostrategiczne Dmitrija Milutina. W1, W2, U1, K1

8. Geopolityczna koncepcja kontroli wojskowo-strategicznej Aleksiej Jedrychin (Vandam). W1, W2, U1, K1

9. Euroazjanizm. W1, W2, U1, K1

10. Szkoła geopolityczna w ZSRR. Neoeuroazjanizm. W1, W2, U1, K1

11. Radziecka geopolityka. W1, W2, U1, K1

12. Współczesne nurty w rosyjskiej geopolityce. W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, gra dydaktyczna

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie ustne, zaliczenie na ocenę obecność i udział w zajęciach, kolokwium ustne

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 40

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

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 ustne zaliczenie na ocenę

W1 x x

W2 x x

U1 x x

K1 x x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Вопросы идентичности армян

Nazwa przedmiotu
Вопросы идентичности армян

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Вопросы идентичности армян

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Języki wykładowe
Rosyjski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka rosyjskiego/Знание русского языка.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Zagadnienia dot. kultury Ormian/Вопросы, касающиеся культуры армян. SEA_K1_W04

W2 Jest zaznajomiony z j. ormiańskim/Знаком с армянским языком. SEA_K1_W06

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Analizować teksty kulturoznawcze/Анализировать культуроведческие тексты. SEA_K1_U02

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Współpracy z grupą w języku rosyjskim/Сотрудничать с участниками группы
на русском языке. SEA_K1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Teksty kulturoznawcze i historyczne/Культуроведческие и исторические тексты. W1, W2, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na
ocenę

Aktywność na zajęciach, zaliczenie wszystkich prac w trakcie
semestru/Активность на занятиях, сдача всех работ, проделанных в
течение семестра.

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do ćwiczeń 45

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

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

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Cтилистическое богатство русского

языка

Nazwa przedmiotu
Cтилистическое богатство русского языка

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Cтилистическое богатство русского языка

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Języki wykładowe
Rosyjski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Wymagania wstępne i dodatkowe
успешное окончание II курса

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности
народа; осознание национального своеобразия русского языка;

C2 овладение культурой межнационального общения;

C3
дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и
социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков
самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков;

C4

освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении;
языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения;
овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с
точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое
поведение в соответствии с задачами общения;

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 понятие фонемы, фонетические средства речевой выразительности SEA_K1_W08

W2 нормы словоупотребления SEA_K1_W08

Umiejętności – Student potrafi:

U1
владеть нормами словоупотребления, определять лексическое значение слова; уметь
пользоваться толковыми, фразеологическими, этимологическими, орфоэпическими
словарямии и другими словарями XXI века; находить и исправлять в тексте лексические
ошибки, ошибки в употреблении фразеологизмов;

SEA_K1_U04

U2 пользоваться нормами словообразования применительно к общеупотребительной,
общенаучной и профессиональной лексике; SEA_K1_U04

U3
употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной нормой и
стилистическими особенностями создаваемого текста; выявлять грамматические
ошибки в чужом и в своём тексте;

SEA_K1_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
пользоваться багажом синтаксических средств при создании собственных текстов
официально-делового, учебно-научного стилей; редактировать собственные тексты и
тексты других авторов;

SEA_K1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
1.Текст. Основные виды работы с текстом: текст и его строение, признаки
текста; абзац, микротема; типы речи: повествование, описание, рассуждение;
план текста, сокращение текста; тезисы, выписки, конспект, тематический
конспект, реферат, аннотация, оценка текста, рецензия.

W1, W2, U1, U3

2.

2. Функциональные стили речи. Специфика и жанры каждого стиля. 2.1.
Научный стиль речи. Жанры: особенности научного стиля и его разновидности;
научно-учебные и научно-популярные тексты; языковые средства научного
стиля; научные термины и профессионализмы, нормы их употребления в речи;
жанры научного стиля; статья, обзор, реферат. 2.2. Официально-деловой стиль
речи. Жанры: особенности официально-делового стиля и его разновидности;
языковые средства официально-делового стиля; канцеляризмы, нормы их
употребления в речи; документация, ее виды; оформление документации,
необходимой в медицинской практике. 2.3.Публицистический стиль речи.
Жанры: сфера использования и основные признаки публицистического стиля;
языковые средства публицистического стиля; средства эмоционального
воздействия в публицистическом стиле речи; жанры публицистического стиля:
устное выступление, доклад; общение с аудиторией: инструктаж,
консультирование, лекция. 2.4. Разговорный стиль речи: сфера использования;
языковые средства; общение с пациентом: беседа.

W2, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, Metoda sytuacyjna, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza
przypadków, rozwiązywanie zadań, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe
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Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie
pisemne

Входной контроль - тест Текущий контроль — экспресс - тесты,
проверочная работа, устный и письменный опрос, лингвистический анализ
текста, словарный и терминологический диктанты. Реферат, учебно –
исследовательская работа; Зачёт

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 20

przygotowanie referatu 5

przygotowanie do testu zaliczeniowego 10

wykonanie ćwiczeń 5

rozwiązywanie zadań problemowych 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

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

U3 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Współczesny Azerbejdżan

Nazwa przedmiotu
Współczesny Azerbejdżan

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne Dyscypliny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student posiada wiedzę na temat Azerbejdżanu
w aspekcie geopolitycznym i historycznym.

SEA_K1_W01, SEA_K1_W02, SEA_K1_W03,
SEA_K1_W04, SEA_K1_W05, SEA_K1_W06,
SEA_K1_W07, SEA_K1_W08, SEA_K1_W09, SEA_K1_W10

W2
student posiada wiedzę na temat Azerbejdżanu
w kontekście jego różnorodności geograficznej
i kulturowej.

SEA_K1_W01, SEA_K1_W02, SEA_K1_W03,
SEA_K1_W04, SEA_K1_W05, SEA_K1_W06,
SEA_K1_W07, SEA_K1_W08, SEA_K1_W09, SEA_K1_W10

Umiejętności – Student potrafi:

U1
student rozumie bieżące wydarzenia dotyczące
Azerbejdżanu w szerszej perspektywie historycznej,
geopolitycznej i kulturowej.

SEA_K1_U01, SEA_K1_U02, SEA_K1_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 dokonać krytycznej interpretacji informacji dotyczących
Azerbejdżanu. SEA_K1_K01, SEA_K1_K02, SEA_K1_K03, SEA_K1_K04
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Geografia i podział administracyjny Azerbejdżanu. W1, W2, U1, K1

2. Różnorodność etniczna, językowa i religijna. W1, W2, U1, K1

3. Dziedzictwo kulturowe Azerbejdżanu (architektura, sztuka, literatura). W1, W2, U1, K1

4. Historia Azerbejdżanu w zarysie. W1, W2, U1, K1

5. Konflikt o Górski Karabach. W1, W2, U1, K1

6. Polityka społeczna i gospodarcza współczesnego Azerbejdżanu. W1, W2, U1, K1

7. Azerbejdżan na arenie międzynarodowej. W1, W2, U1, K1

8. Uwarunkowania geopolityczne oraz perspektywy Azerbejdżanu. W1, W2, U1, K1

9. Relacje polsko-azerbejdżańskie. W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę Obecność i aktywny udział w zajęciach.

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

przygotowanie do testu zaliczeniowego 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

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

U1 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Gruzja w okresie transformacji

Nazwa przedmiotu
Gruzja w okresie transformacji

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne Dyscypliny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student posiada wiedzę na temat Gruzji w aspekcie
geopolitycznym i historycznym

SEA_K1_W01, SEA_K1_W02, SEA_K1_W03, SEA_K1_W04,
SEA_K1_W05, SEA_K1_W06, SEA_K1_W07, SEA_K1_W08,
SEA_K1_W09, SEA_K1_W10

W2 student posiada wiedzę na temat Gruzji w kontekście
procesów społecznych, politycznych i gospodarczych.

SEA_K1_W01, SEA_K1_W02, SEA_K1_W03, SEA_K1_W04,
SEA_K1_W05, SEA_K1_W06, SEA_K1_W07, SEA_K1_W08,
SEA_K1_W09, SEA_K1_W10

Umiejętności – Student potrafi:

U1
student rozumie bieżące wydarzenia dotyczące Gruzji
w szerszej perspektywie historycznej, geopolitycznej
i kulturowej.

SEA_K1_U01, SEA_K1_U02, SEA_K1_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 dokonać krytycznej interpretacji informacji
dotyczących Gruzji. SEA_K1_K01, SEA_K1_K02, SEA_K1_K03, SEA_K1_K04
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Podział administracyjny Gruzji. W1, W2, U1, K1

2. Systemowe podstawy prawne – zakres kompetencji organów władzy. W1, W2, U1, K1

3. Podstawowe zagadnienia z zakresu współczesnej historii Gruzji. W1, W2, U1, K1

4. Konflikty wewnętrzne (Abchazja i Osetia Południowa). W1, W2, U1, K1

5. Polityka społeczna i gospodarcza współczesnej Gruzji. W1, W2, U1, K1

6. Gruzja na arenie międzynarodowej. W1, W2, U1, K1

7. Uwarunkowania geopolityczne oraz perspektywy Gruzji. W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę Obecność i aktywny udział w zajęciach.

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 15

przygotowanie do testu zaliczeniowego 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

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

U1 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Rosyjska dyplomacja w zarysie

Nazwa przedmiotu
Rosyjska dyplomacja w zarysie

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student posiada wiedzę na temat dyplomacji rosyjskiej w aspekcie
historycznym i geopolitycznym

SEA_K1_W01, SEA_K1_W03, SEA_K1_W05,
SEA_K1_W07, SEA_K1_W08, SEA_K1_W09

W2
student posiada wiedzę na temat struktury organizacyjnej,
funkcjonowania i głównych zadań rosyjskiej służby
dyplomatycznej

SEA_K1_W01, SEA_K1_W03, SEA_K1_W05,
SEA_K1_W07, SEA_K1_W08, SEA_K1_W09

Umiejętności – Student potrafi:

U1
student rozumie bieżące wydarzenia zachodzące w polityce
zagranicznej Rosji w szerszej perspektywie historycznej,
geopolitycznej i kulturowej

SEA_K1_U01, SEA_K1_U02, SEA_K1_U03,
SEA_K1_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 dokonać krytycznej interpretacji informacji dotyczących
aktywności rosyjskiej służby dyplomatycznej

SEA_K1_K01, SEA_K1_K02, SEA_K1_K03,
SEA_K1_K04

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Historia rosyjskiej dyplomacji. W1, W2, U1, K1

2. Посольский приказ. W1, W2, U1, K1

3. Коллегия иностранных дел. W1, W2, U1, K1

4. Министерство иностранных дел Российской империи. W1, W2, U1, K1

5. Народный комиссариат по иностранным делам РСФСР. W1, W2, U1, K1

6. Народный комиссариат иностранных дел СССР. W1, W2, U1, K1

7. Министерство иностранных дел СССР. W1, W2, U1, K1

8. Министерство иностранных дел Российской Федерации. W1, W2, U1, K1

9. Struktura i organizacyjna. W1, W2, U1, K1

10. Czołowi dyplomaci. W1, W2, U1, K1

11. Główne kierunki aktywności międzynarodowej. W1, W2, U1, K1

12. Dyplomacja rosyjska we współczesnym świcie. W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne,
prezentacja

Obecność i aktywny udział w zajęciach. Uzyskanie pozytywnego
wyniku z testu końcowego.

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 15

przygotowanie do ćwiczeń 15

przygotowanie do zajęć 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

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 prezentacja

W1 x x

W2 x x

U1 x x

K1 x x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Oblicza Rosji i Iranu XVIII-XXI wieku:

kultura - społeczeństwo-państwo

Nazwa przedmiotu
Oblicza Rosji i Iranu XVIII-XXI wieku: kultura - społeczeństwo-państwo

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 60

Liczba punktów ECTS
6

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student posiada podstawową wiedzę na temat specyfiki kulturowej Rosji i Iranu. SEA_K1_W01

Umiejętności – Student potrafi:

U1 ocenić wpływ wybranego elementu kultury na pozostałe elementy tejże kultury
w perspektywie synchronicznej i diachronicznej. SEA_K1_U02

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student posiada kompetencje pozwalające mu na wskazanie różnic i podobieństw
w kulturze obydwu krajów, w odniesieniu do konkretnych okresów historycznych. SEA_K1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Tożsamość narodowa i państwowa Rosji i Iranu: hymn, godło, waluta, obszar
geograficzny, języki, populacja, konstytucja. Główne filary kultur – podobieństwa
i różnice. Pierwszy impuls modernizacji: Rosja i Iran wobec Zachodu. System
szkolnictwa: między instytucjami duchownymi a świeckimi. Miejsce i rola kobiet
w kulturze, społeczeństwie i polityce państwa. Rewolucje, kryzysy i ich następstwa –
style zarządzania kulturą: od totalitaryzmów do demokratyzacji.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne tekst pytań problemowo-opisowych w wyznaczonym terminie w sesji
egzaminacyjnej

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 60

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do egzaminu 58

przygotowanie do zajęć 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
180

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

* 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
Modernizacja w cieniu Allacha.

Współczesny Iran

Nazwa przedmiotu
Modernizacja w cieniu Allacha. Współczesny Iran

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student zna podstawowe elementy specyfiki kultury teokratycznej, na przykładzie
współczesnego Iranu. Rozumie mechanizmy modernizacji w Iranie. SEA_K1_W03, SEA_K1_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1 potrafi wskazać kulturowe uwarunkowania odmienności procesów modernizacji
na obszarze Iranu, źródła inspiracji i proces modyfikacji. SEA_K1_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 jest gotów do dalszego pogłębiania wiedzy na temat współczesnego Iranu. Wnosi
do dyskusji element relatywizmu kulturowego. SEA_K1_K02, SEA_K1_K03

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie modernizacji: początki procesów modernizacyjnych w Iranie, prekursorzy
i pionierzy, obszary zderzeń. Matryca kulturowa Iranu a nowatorskie i całościowe
projekty przemian społeczno-politycznych. Periodyzacja procesu modernizacji.
Współzależności między polityką, społeczeństwem wraz z jego mentalnością
a zasobami gospodarczymi. Duchowieństwo szyickie jako spirytus movens procesów
modernizacyjnych. Grupy świeckiej inteligencji a ich koncepcje przemian
modernizacyjnych. Modernizacja Iranu jako problem stabilności regionu
i bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym oraz globalnym. Mechanizmy przemian
modernizacyjnych a stabilność systemu państwowo-społecznego.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę test opisowo-problemowy w wyznaczonym terminie, czasie sesji
egzaminacyjnej

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 58

uczestnictwo w egzaminie 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

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

U1 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Strategia kulturowa Federacji Rosyjskiej w

perspektywie polityki regionalnej

Nazwa przedmiotu
Strategia kulturowa Federacji Rosyjskiej w perspektywie polityki regionalnej

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe
efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student posiada wiedzę na temat specyfiki rosyjskiej kultury przez pryzmat jej
fundamentu ideowego, instytucji oraz sieci oddziaływań. Rozumie kulturę jako narzędzie
realizacji celów politycznych w perspektywie regionalnej. Student posiada wiedzę
na temat historii rozwoju stosunków kulturalnych Rosji z państwami sąsiadującymi, w tym
głównie, z Polską i Iranem.

SEA_K1_W03,
SEA_K1_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1
ocenić zasięg wpływów instytucji kulturalnej i wydarzenia kulturalnego oraz wskazać
na jego konkretne wykorzystanie jako narzędzia określonego celu strategicznego
w polityce regionalnej FR. Student potrafi wskazać jego genezę i historyczny kontekst
powstania.

SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 rozpoznawania znaczenia kultury jako narzędzia prowadzenia polityki i wykorzystania tej
kompetencji w projektach naukowych i społecznych.

SEA_K1_K01,
SEA_K1_K02,
SEA_K1_K03
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie „strategii kulturowej”. Rozumienie kultury w FR: regulacje prawne,
wypowiedzi ekspertów w mediach i na łamach czasopism. Obszary i poziomy
współczesnej kultury rosyjskiej. Kultura a polityka. Kultura a ekonomia. Ideowe
fundamenty kultury a ich instytucjonalizacja: miejsce języka rosyjskiego w strategii
kulturowej. Współpraca kulturalna FR rosyjskiej z państwami regionu: umowy
międzynarodowe, współpraca naukowa, turystyka, wymiana kulturalna. Dialog
cywilizacyjny jako narzędzie kreowania wizerunku FR: techniki kamuflażu. Strategie
kulturowe w świetle zagadnień bezpieczeństwa granic.

W1, U1, K1

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 pytania opisowo problemowe - tekst w wyznaczonym terminie w czasie
sesji egzaminacyjnej

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do egzaminu 58

uczestnictwo w egzaminie 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

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
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Nacjonalizm konserwatywny i radykalny

Nazwa przedmiotu
Nacjonalizm konserwatywny i radykalny

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Ukazanie treści i konsekwencji doktryn nacjonalistycznych w dwu odmianach: konserwatywnej i radykalnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zróżnicowanie rozwojowe nacjonalizmu na obszarze eurazjatyckim w ujęciu
doktrynalnym i w zakresie oddziaływania społecznego.

SEA_K1_W01, SEA_K1_W04,
SEA_K1_W06

Umiejętności – Student potrafi:

U1 dokonać klasyfikacji i sporządzić modelowe prognozy w oparciu o materiał
dotyczący występowania różnych form nacjonalizmu na obszarze poradzieckim. SEA_K1_U02, SEA_K1_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 pogłębiania wiedzy na temat rozwoju form nacjonalizmu na obszarze
eurazjatyckim samodzielnie oraz podczas kontynuowania studiów. SEA_K1_K03, SEA_K1_K04

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Definicja i istota nacjonalizmu. Od prymordializmu do idei narodu jako nowożytnego
konstruktu. W1, U1, K1

2. Trendy rozwojowe nacjonalizmu na świecie. Typy nacjonalizmu a doświadczenie
historyczne. W1, U1, K1

3. Wzorce nacjonalizmu dla Rosji: idea narodu wybranego i Nowego Jeruzalem. W1, U1, K1

4. Konserwatywne nacjonalizmy Imperium Rosyjskiego: od słowianofilstwa przez
poczwiennictwo do związków czarnosecińskich. W1, U1, K1

5.
Klasyczny nacjonalizm epoki porewolucyjnej: od "nacjonalizmu godności" Iwana Iljina
do konserwatywnych nacjonalistów spod znaku zbioru "Spod grud" (Sołżenicyn,
Szafariewicz, Borisow)

W1, U1, K1

6. Nacjonalizm ukraiński w procesie rozwojowym: od idei upodmiotowienia narodu przez
darwinizm społeczny Dmytro Doncowa do radykalizmu OUN. W1, U1, K1

7. Radykalne niechrześcijańskie nacjonalizmy rosyjskie: Rosyjska Jedność Narodowa,
związki narodowosocjalistyczne, Ludowa Partia Narodowa, etc. W1, U1, K1

8. Nacjonalizm pamięci historycznej i tradycjonalizm kaukaski jako wariant nacjonalizmu
konserwatywnego. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie przynajmniej 50%
punktów testu zaliczeniowego

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do sprawdzianu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

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

U1 x

K1 x



Sylabusy 111 / 212

Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Doktryny lewicowe na obszarze

eurazjatyckim: idea, struktura i praktyka

Nazwa przedmiotu
Doktryny lewicowe na obszarze eurazjatyckim: idea, struktura i praktyka

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Ukazanie spektrum doktryn lewicowych na obszarze eurazjatyckim ze szczególnym uwzględnieniem Rosji oraz
analiza skutków ich oddziaływania.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie miejsce oraz rolę idei lewicowych w historii Rosji i wybranych
krajach obszaru eurazjatyckiego. SEA_K1_W01

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi wskazać konsekwencje oddziaływania doktryn lewicowych
na obszarze eurazjatyckim. SEA_K1_U02, SEA_K1_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do pogłębiania i poszerzania wiedzy na temat ideologii
lewicowych na obszarze eurazjatyckim w kolejnych etapach kształcenia. SEA_K1_K03
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Definicja lewicowości w ujęciu tradycyjnym i wyzwania współczesności. W1, U1, K1

2. Źródła ideologii lewicowych pomiędzy Bugiem a Dalekim Wschodem. W1, U1, K1

3. Lewicowe elementy w rodzimych sektach Rusi Moskiewskiej i Rosji. W1, U1, K1

4. Lewicowy republikanizm końca XVIII i pierwszej połowy XIX stulecia: od Radiszczewa
do doktryny Związku Południowego. W1, U1, K1

5. Narodnictwo i jego nurty jako przejaw ludowego socjalizmu. Tradycjonaliści
i radykałowie. W1, U1, K1

6. Marksizm i jego nurty w Imperium Rosyjskim. Internacjonalizm a dylemat roli
nierosyjskich narodów państwa. W1, U1, K1

7. Partia komunistyczna w jej kolejnych inkarnacjach; mienszewizm i bolszewizm,
stalinizm a trockizm. W1, U1, K1

8. Eserowcy rosyjscy i ukraińscy a ideologia Hromady na Białorusi. W1, U1, K1

9. Anarchizm indywidualistyczny i anarchokomunizm na obszarze eurazjatyckim:
anarchiści rosyjscy a ukraiński anarchizm Nestora Machno. W1, U1, K1

10. Dojrzały komunizm sowiecki a neokomunizm KPFR. W1, U1, K1

11. Lewicowe idee w państwach postradzieckich: rola w kształtowaniu nowych państw
obszaru eurazjatyckiego. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie przynajmniej 50% punktów testu
zaliczeniowego

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do sprawdzianu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

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
Russian Conservatism

Nazwa przedmiotu
Russian Conservatism

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Russian Conservatism

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Prezentacja rosyjskiego konserwatyzmu: jego ewolucji i typologii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie historię rosyjskiego konserwatyzmu, istotnej części
rosyjskiej myśli politycznej.

SEA_K1_W01, SEA_K1_W04,
SEA_K1_W07

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi analizować i interpretować zjawisko myśli konserwatywnej
w intelektualnej historii Rosji. SEA_K1_U02

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do kontynuacji studiów nad ideologiami prawicowymi
na obszarze eurazjatyckim. SEA_K1_K03
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Korzenie rosyjskiego konserwatyzmu: prawosławie i zasada wierności powołaniu
Moskwy. W1, U1, K1

2. Konserwatywna myśl epoki oświecenia: ideologia szlachecka i monarchizm. Teoria
oficjalnej ludowości jako ukoronowanie konserwatyzmu obozu monarchicznego. W1, U1, K1

3. "Konserwatywna utopia" słowianofilów. Poczwiennictwo i panslawizm jako
konsekwencje fali słowianofilskiej. W1, U1, K1

4. Konserwatyzm neobizantyjski w myśli Konstantina Leontjewa; idea Imperium
Wschodniego Fiodora Tiutczewa. W1, U1, K1

5. Fenomen Czarnej Sotni a obóz konserwatywny ostatnich lat Imperium Rosyjskiego. W1, U1, K1

6. Konserwatyści okresu porewolucyjnego na wygnaniu. W1, U1, K1

7. Konserwatywne skrzydło opozycji antykomunistycznej: głos "spod grud". W1, U1, K1

8. Konserwatywne partie i organizacje epoki postsowieckiej. Idee Jednej Rosji jako rodzaj
dejklarowanego rosyjskiego konserwatyzmu. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne Warunkiem zaliczenia jest zdobycie 50% punktów testu zaliczeniowego.

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do sprawdzianu 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

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

U1 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Geopolitics: A Structural and Historical

Perspective

Nazwa przedmiotu
Geopolitics: A Structural and Historical Perspective

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Geopolitics: A Structural and Historical Perspective

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Ukształtowanie orientacji w obszarze geopolityki w wymiarze diachronicznym i strukturalnym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie dzieje i główne trendy światowej geopolityki. SEA_K1_W01, SEA_K1_W02

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi analizować kierunki w myśli geopolitycznej na przestrzeni
dziejów jej rozwoju oraz w polityce zagranicznej mocarstw. SEA_K1_U02

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do samodzielnego pogłębiania wiedzy na studiowanym
obszarze. SEA_K1_K03
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Prehistoria geopolityki i jej powstanie: List i Ratzel; obsesja przestrzeni. W1, U1, K1

2. Podstawy geopolityki - dzieło R. Kjellena. W1, U1, K1

3. Teorie potęgi morskiej A.T. Mahana i J. Corbetta. W1, U1, K1

4. Teorie potęgi kontynentalnej H. Mackindera i K. Haushofera. Temat Heartlandu
i Światowej Wyspy. W1, U1, K1

5. Spykeman i teoria Rimlandu. W1, U1, K1

6. Teoria wojny pacyficznej homera Lea. W1, U1, K1

7. Idea Mitteleuropy. Naumann i in. W1, U1, K1

8. Idea Międzymorza. W1, U1, K1

9. Koncepcje potęgi powietrznej G. Rennera i Alexandra de Severskiego. W1, U1, K1

10. Geopolityka zimnej wojny. Wielka Szachownica Brzezińskiego przeciwko koncepcjom
sowieckim. W1, U1, K1

11. Geopolityka eurazjatyzmu: od Trubieckoja i Sawickiego do Dugina. W1, U1, K1

12. Wielki Limitrof Wadima Cymburskiego. W1, U1, K1

13. Metageopolityka (N. Al-Rodhan) W1, U1, K1

14. Geopolityka Japończyków a zachodnia geopolityka na temat Japonii. W1, U1, K1

15. Chiny jako geopolityczna potęga. Perspektywa zderzenia? W1, U1, K1

16. Geopolityka geograficzno-historyczna S.B. Cohena. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie przynajmniej 50%
punktów testu zaliczeniowego.

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do sprawdzianu 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

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
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Komunikacja w turystyce (obszar

rosyjskojęzyczny)

Nazwa przedmiotu
Komunikacja w turystyce (obszar rosyjskojęzyczny)

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa. Dopuszczalna jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
leksykę i terminologię specjalistyczną języka rosyjskiego oraz konstrukcje
gramatyczne stosowane w branży turystycznej i hotelarskiej oraz w tekstach o takiej
tematyce

SEA_K1_W03,
SEA_K1_W08

W2 działania z zakresu organizacji ruchu turystycznego i obsługi klienta w powiązaniu
z nauką języka rosyjskiego

SEA_K1_W03,
SEA_K1_W08

Umiejętności – Student potrafi:

U1
sprawnie komunikować się z personelem lotnisk, hoteli, punktów gastronomicznych,
dworców i innych obiektów turystycznych używająć słownictwa właściwego dla języka
turystyki i hotelarstwa

SEA_K1_U02,
SEA_K1_U04

U2 tworzyć i rozumieć wypowiedzi w sytuacjach charakterystycznych dla branży
turystycznej i hotelarskiej, w zakresie korzystania z usług, jak i obsługi klienta SEA_K1_U04

U3 tłumaczyć i sporządzać teksty specjalistyczne związane z turystyką i hotelarstwem SEA_K1_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 pogłębiania nabytych w trakcie zajęć kompetencji językowych SEA_K1_K03,
SEA_K1_K04
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K2 współdziałać i pracować w grupie SEA_K1_K02

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie w tematykę z zakresu organizacji ruchu turystycznego i obsługi
klienta, funkcjonowania w branży turystycznej i hotelarskiej. Przekazanie wiedzy
pozwalającej na sprawne komunikowanie się z pracownikami straży granicznej,
personelem lotnisk, hoteli, punktów gastronomicznych, dworców oraz obiektów
turystycznych. Wypracowanie w studentach umiejętności tworzenia i rozumienia
wypowiedzi w sytuacjach typowych dla branży turystycznej i hotelarskiej, zarówno
jeśli chodzi o korzystanie z usług, jak i obsługę klienta. Wprowadzenie w praktykę
przekładu tekstów specjalistycznych związanych z szeroko rozumianą turystyką
i hotelarstwem.Transport i jego rola w turystyce: Przewozy krajowe i zagraniczne.
Rodzaje środków komunikacji: autobusy, pociągi, samolot, żegluga. Formalności
związane z podróżą

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda sytuacyjna, rozwiązywanie zadań, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, zaliczenie
ustne, zaliczenie na ocenę

Zaliczenie przedmiotu polega na zaliczeniu testu
gramatyczno-leksykalnego w formie pisemnej i ustnej.

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 15

przygotowanie referatu 7

zbieranie informacji do zadanej pracy 8

poznanie terminologii obcojęzycznej 25

wykonanie ćwiczeń 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

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 zaliczenie ustne zaliczenie na ocenę

W1 x x x

W2 x 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
Правила русской коммуникации в

сфере СМИ.

Nazwa przedmiotu
Правила русской коммуникации в сфере СМИ.

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa, dopuszczalna jedna nieusprawiedliwiona nieobecność Присутствие на занятиях, можно
пропустить одну пару занятий не указывая причины

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów ze specyfiką przekazu informacji na temat sytuacji społeczno-politycznej przez media
rosyjskie. Языковая специфика передачи общественно-политических информаций в СМИ

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
specyfikę zjawisk społecznych, politycznych, ekonomicznych zachodzących na obszarze
rosyjskojęzycznym w przekazie medialnym Студент знает и понимает специфику
общественных, политических, экономических явлений происходящих на
русскоязычном пространстве в медкоммуникации

SEA_K1_W08

Umiejętności – Student potrafi:

U1
pracować indywidualnie oraz w grupie nad projektami dotyczącymi zagadnień związanych
z językiem rosyjskim w mediach Студент умеет работать индивидуально и в группе
над проектами касающимися проблем связанных с русским языком в СМИ

SEA_K1_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1 analizy przekazu informacji przez media rosyjskojęzyczne Студент готов анализировать
информации в русскоязычных СМИ

SEA_K1_K01,
SEA_K1_K02,
SEA_K1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Student zapoznaje się ze specyfiką i regułami języka mediów rosyjskich. Podczas
zajęć poddane zostaną analizie i interpretacji bieżące zagadnienia przedstawiane
przez media przy równoczesnym omówieniu reguł gramatyki rosyjskiej. Student
będzie miał możliwość zapoznać się z leksyką używaną podczas tworzenia zwięzłych
tekstów informacyjnych. Студент знакомится со спецификой и правилами языка
русскоязычных СМИ. Во время занятий подвергаться анализу и обсуждаться
будут текущие темы представленные СМИ.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, dyskusja, konwersatorium językowe

Rodzaj zajęć
Formy

zaliczen
ia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium
zaliczeni
e na
ocenę

Zaliczenie pisemne i ustne. Zaliczenie pisemne polega na na parafrazie
usłyszanych 4 informacji radiowych. Ustna część polega na przeczytaniu zadanej
przez prowadzącego wiadomości i dodaniu komentarza własnego do niej.
Письменный и устный зачёт. Письменная часть - парафраз 4 услышанных
информаций. Устная часть - прочитать заданную проеподавателем
информацию и прокомментировать её.

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do egzaminu 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

przygotowanie do zajęć 15

wykonanie ćwiczeń 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

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 na ocenę

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Język rosyjski w biznesie

Nazwa przedmiotu
Język rosyjski w biznesie

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka rosyjskiego na poziomie A1, obecność obowiązkowa, możliwa 1 nieobecność nieusprawiedliwiona

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest zaznajomienie studentów z podstawami terminami z dziedziny języka rosyjskiego w biznesie

C2 wprowadzenie w tematykę ekonomiczną w języku rosyjskim w obrębie zjawisk występujących w krajach Azji
Centralnej

C3 opanowanie podstawowych pojęć związanych z: zatrudnieniem, strukturami organizacyjnymi (NGO, firma - typy
przedsiębiorstw), formuł niezbędnych dla prowadzenia korespondencji handlowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 potrzebę rozwijania współpracy handlowej na obszarze rosyjskojęzycznym SEA_K1_W03,
SEA_K1_W10

W2 potrafi inicjować wspólne przedsięwzięcia kulturalne i biznesowe i pomagać
w porozumieniu stron

SEA_K1_W01,
SEA_K1_W03,
SEA_K1_W10

Umiejętności – Student potrafi:

U1 prowadzić w podstawowym zakresie korespondencję formalną z zastosowaniem
odpowiednich formuł oraz zwrotów

SEA_K1_U02,
SEA_K1_U04
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 projektowania zakresu współpracy na obszarze rosyjskojęzycznym, inicjowania
wspólnych przedsięwzięć i pomagania w porozumieniu stron SEA_K1_K02

K2
udziału w przygotowaniu projektów biznesowych, organizacji projektów naukowych
czy też społecznych - w sektorze organizacji pozarządowych z uwzględnieniem
aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych obszaru eurazjatyckiego

SEA_K1_K02

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. autoprezentacja, rozmowa kwalifikacyjna, CV, list motywacyjny W2, U1, K1

2. reklama wydarzenia kulturalnego, naukowego, formularz zgłoszeniowy, zaproszenie
(spotkanie, konferencja, wydarzenie) W1, W2, U1, K2

3. prezentacja firmy; organizacji pozarządowej W1, W2, U1, K1, K2

4. targi, nawiązywanie współpracy W1, W2, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, Metoda sytuacyjna, inscenizacja, burza mózgów, konwersatorium językowe, ćwiczenia
przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na
ocenę, projekt

obecność na zajęciach, zdane kolokwia cząstkowe, wykonanie projektu w
grupie, kolokwium końcowe polegające na tłumaczeniu poszczególnych
formuł stosowanych w korespondencji formalnej

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

poznanie terminologii obcojęzycznej 15

wykonanie ćwiczeń 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 10

Przygotowanie do sprawdzianów 5

przygotowanie projektu 5
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

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 projekt

W1 x

W2 x

U1 x x

K1 x

K2 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Interakcja werbalna w językach

słowiańskich na przykładzie języka
polskiego

Nazwa przedmiotu
Interakcja werbalna w językach słowiańskich na przykładzie języka polskiego

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem modułu jest zapoznanie słuchaczy z teorią aktów mowy, poziomami interakcyjnymi w opisie
gramatycznym (strukturą interakcji, typami kontaktów językowych, częściami składowymi aktów mowy),
strategiami interakcyjnymi (informacyjno-weryfikacyjnymi, aksjologiczno-emotywnymi, behawioralnymi
i metadyskursywnymi) d/kategoriami formalnymi gramatyki interaktywnej (operatory interakcyjne, modalno-
syntagmatyczne, emotywno-oceniające, działania, perswazyjne)

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 procesy interakcji społecznych i kulturowych konkretnych grup i organizacji
z uwzględnieniem ich genezy i kontekstów, w tym kontekstu medialnego. SEA_K1_W08

W2 zna najważniejsze kierunki rozwoju mediów elektronicznych i drukowanych w Rosji
i w obszarze postradzieckim. SEA_K1_W08

Umiejętności – Student potrafi:

U1 potrafi w sposób precyzyjny w mowie i piśmie komunikować się w języku rosyjskim
na tematy związane z życiem kulturalnym, społecznym i gospodarczym

SEA_K1_U02,
SEA_K1_U04

U2 potrafi obsługiwać komputer z oprogramowaniem w języku rosyjskim SEA_K1_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1
animowania przy pomocy kompetencji komunikacyjnych procesów rozumienia, dialogu,
współpracy i wymiany międzykulturowej ze znajomością międzynarodowych standardów
wsparcia organizacyjnego i realiów instytucji międzynarodowych.

SEA_K1_K02,
SEA_K1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. teoria aktów mowy U1

2. poziomy interakcyjne w opisie gramatycznym (struktura interakcji, typy kontaktów
językowych, części składowe aktów mowy) W1, K1

3. strategie interakcyjne (informacyjno-weryfikacyjne, aksjologiczno-emotywne,
behawioralne i metadyskursywne) W2, U1, U2

4. kategorie formalne gramatyki interaktywnej (operatory interakcyjne, modalno-
syntagmatyczne, emotywno-oceniające, działania, perswazyjne) W2, U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, konwersatorium językowe, ćwiczenia
przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie
pisemne

Zaliczenie modułu to zaliczenie ćwiczeń obejmujące treści merytoryczne na
podstawie 6 kolokwiów oraz jednego kolokwium końcowego, trwającego 90 min.,
odbywającego się na ostatnich zajęciach, którego celem jest: 1.Napisanie pracy
pisemnej 2.Analiza wybranego tekstu

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do ćwiczeń 20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

Przygotowanie do sprawdzianów 15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

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

W2 x

U1 x

U2 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Historia kultur wschodnioeuropejskich

Nazwa przedmiotu
Historia kultur wschodnioeuropejskich

Klasyfikacja ISCED
0222 Historia i archeologia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem wykładu jest zapoznanie studentów z historią kultur narodów Europy Wschodniej w dawnych czasach

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawy historii obszaru postradzieckiego w jego cywilizacyjnym zróżnicowaniu SEA_K1_W01

Umiejętności – Student potrafi:

U1 sporządzić i wykonać projekt dotyczący studiów nad obszarem eurazjatyckim
na poziomie wymagań licencjackich SEA_K1_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 określenia priorytetów służących realizacji zadania badawczego
i prognostycznego SEA_K1_K01

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Student zna i rozumie podstawy historii obszaru postradzieckiego w jego
cywilizacyjnym zróżnicowaniu Student potrafi sporządzić i wykonać projekt dotyczący
studiów nad obszarem eurazjatyckim na poziomie wymagań licencjackich Student jest
gotów do określenia priorytetów służących realizacji zadania badawczego
i prognostycznego

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie ustne Brak

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do egzaminu 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

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

U1 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Cywilizacja Rosji nowożytnej

Nazwa przedmiotu
Cywilizacja Rosji nowożytnej

Klasyfikacja ISCED
0222 Historia i archeologia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność i aktywność na zajęciach

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
przekazanie wiedzy z dziedziny: historii politycznej, społecznej i gospodarczej Rosji od chwili przejęcia władzy
przez Piotra I w 1682 r. do upadku caratu w 1917 r., ze zwróceniem uwagi na umiejętność opanowania przez
uczestników faktografii i terminologii wiążącej się ze wspomnianych okresem chronologicznym

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student posiada podstawową wiedzę z zakresu dziejów Rosji w okresie 1682 - 1917 SEA_K1_W01

Umiejętności – Student potrafi:

U1
student nabywa umiejętności definiowania pojęć historycznych i orientowania się
w podstawowej faktografii z zakresu historii: politycznej, społecznej, gospodarczej
Cesarstwa Rosyjskiego epoki wczesnego i późnego absolutyzmu, monarchii konstytucyjnej
oraz okresu „rewolucji lutowej” i bolszewickiego zamachu stanu

SEA_K1_U02

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Początki monarchii absolutnej za Piotra I (wojny ze Szwecja, Turcją i Persja, reformy
wewnętrzne), okres „przewrotów pałacowych” i umacniania systemu
absolutystycznego w Rosji w latach panowania: Katarzyny I, Piotra II, Iwana VI,
Elżbiety I oraz Piotra; Cesarstwo Rosyjskie doby panowania Katarzyny II i Pawła I
(reformy państwa, wojny z Turcją i Szwecją, rozbiory Polski); Panowanie Aleksandra I -
reformy wewnętrzne, Rosja wobec wojen napoleońskich, Królestwo Polskie ,
powstanie dekabrystów; Rosja w czasach Mikołaja I – wzrost reakcji w polityce
wewnętrznej i zewnętrznej, słowianofile i zapadnicy; wojna krymska; Aleksander II –
reforma uwłaszczeniowa, samorządowa, sądowa, oświatowa i wojskowa; ruch
narodnicki i robotniczy, sprawa polska,, polityka zagraniczna; Aleksander III –
„kontrreformy”, panslawizm, mniejszości narodowe, stosunki z zagranicą; ostatnie
lata Rosji carskiej – Mikołaj II, „rewolucja lutowa” i upadek caratu

W1, U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin pisemny egzamin pisemny (test) oraz obecność i aktywność w czasie zajęć

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

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
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Historia i współczesność cywilizacji

tureckiej

Nazwa przedmiotu
Historia i współczesność cywilizacji tureckiej

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność studentów na zajęciach obowiązkowa

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student posiada podstawową wiedzę w zakresie historii politycznej
i rozwoju kultur narodów eurazjatyckich

SEA_K1_W01, SEA_K1_W02, SEA_K1_W03,
SEA_K1_W04, SEA_K1_W06, SEA_K1_W09,
SEA_K1_W10

W2 student posiada podstawową wiedzę w zakresie geografii fizycznej
i społecznej krajów obszaru eurazjatyckiego

SEA_K1_W01, SEA_K1_W02, SEA_K1_W03,
SEA_K1_W04, SEA_K1_W06, SEA_K1_W09,
SEA_K1_W10

W3 student ma podstawową wiedzę w zakresie politycznego
funkcjonowania państw obszaru eurazjatyckiego

SEA_K1_W01, SEA_K1_W02, SEA_K1_W03,
SEA_K1_W04, SEA_K1_W06, SEA_K1_W07,
SEA_K1_W09, SEA_K1_W10

Umiejętności – Student potrafi:

U1
student posiada umiejętność rozumienia, analizowania
i interpretowania konkretnych zjawisk społecznych (w tym
politycznych, prawnych i ekonomicznych)

SEA_K1_U01, SEA_K1_U02, SEA_K1_U03

U2
prognozować procesy społeczne z uwzględnieniem zjawisk
politycznych, ekonomicznych i demograficznych na obszarze
eurazjatyckim

SEA_K1_U01, SEA_K1_U02, SEA_K1_U03
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U3
rozpoznać charakter kluczowych wyzwań społecznych i politycznych
na obszarze eurazjatyckim oraz proponować sposoby ich
praktycznego rozwiązywania

SEA_K1_U01, SEA_K1_U02, SEA_K1_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student przyjmuje postawę otwarcia wobec odmiennych środowisk
cywilizacyjnych

SEA_K1_K01, SEA_K1_K02, SEA_K1_K03,
SEA_K1_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Skąd przybyli Turcy? W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

2. Imperium Osmańskie W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

3. Od młodoosmańczyków do młodoturków W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

4. Republika Turcji W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

5. Nowa Turcja W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

6. Sunnici i inni W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

7. Zbrojne orty W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

8. W mowie i w piśmie W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

9. Meczety i pałace. Sztuki ręczne W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

10. Między przedmurzem chrześcijaństwa a posłem z Lechistanu W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

11. Sarmata od Tatarzyna W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

12. Berlin - Stambuł - Ankara W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

13. Niekończąca się opowieść. Turcja i Europa W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

14. Kobieta w Turcji Osmańskiej. "Proceder podróży i życia mego awantur" - Regina
Salomea z Rusieckich Pilsztynowa

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, Film, zwiedzanie muzeum
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Aktywna postawa na zajęciach, przygotowanie prezentacji na
zadany temat, zaliczenie ustne/pisemne na podstawie
przeprowadzonej analizy badanego zjawiska oraz testu,
rozwiązanego na minimum 60% pozytywnych odpowiedzi

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do egzaminu 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przygotowanie referatu 10

przygotowanie do zajęć 5

analiza źródeł historycznych 5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 5

przygotowanie do testu zaliczeniowego 8

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

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 zaliczenie ustne prezentacja egzamin pisemny / ustny

W1 x x x x

W2 x x x x

W3 x x x x

U1 x x x x

U2 x x x x

U3 x x x x

K1 x x x x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Stosunki rosyjsko-irańskie na tle

religijnego i etnicznego zróżnicowania
regionu cz.2

Nazwa przedmiotu
Stosunki rosyjsko-irańskie na tle religijnego i etnicznego zróżnicowania regionu cz.2

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość co najmniej jednego języka: rosyjskiego lub angielskiego, w stopniu wystarczającym do zapoznania się
z literaturą przedmiotu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie

Kieru
nkowe
efekty
uczeni
a się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student posiada pogłębioną wiedzę na temat specyfiki kulturowej obydwu krajów; a zwłaszcza zmian
zaistniałych po likwidacji caratu w Rosji i przewrocie wojskowym Rezy-szacha w Iranie. Posiada wiedzę
na temat zmian wektorów polityki obydwu krajów i modyfikacji charakteru ich wzajemnych stosunków;
Potrafi je zinterpretować poprzez konteksty kulturowe (religijny, polityczny, społeczny). Posiada wiedzę
o formach kontaktu ZSRR/FR z Iranem oraz Iranu z ZSRR/FR. (EA_W09++); potrafi wskazać
i interpretować oficjalne dokumenty, regulujące stosunki rosyjsko-irańskie. Jest świadom odmienności
tych kontaktów od charakteru relacji z czasów Rosji carskiej. Posiada wiedzę na temat rosyjskich
wpływów ideologicznych na irańskie partie demokratyczne, socjalistyczne i komunistyczne.

SEA_K
1_W03
,
SEA_K
1_W04

Umiejętności – Student potrafi:
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U1

w_09 Student posiada pogłębioną wiedzę na temat specyfiki kulturowej obydwu krajów; a zwłaszcza
zmian zaistniałych po likwidacji caratu w Rosji i przewrocie wojskowym Rezy-szacha w Iranie.
(EA_W09++)+ Posiada wiedzę na temat zmian wektorów polityki obydwu krajów i modyfikacji
charakteru ich wzajemnych stosunków; Potrafi je zinterpretować poprzez konteksty kulturowe (religijny,
polityczny, społeczny). Posiada wiedzę o formach kontaktu ZSRR/FR z Iranem oraz Iranu z ZSRR/FR.
Potrafi wskazać i interpretować oficjalne dokumenty, regulujące stosunki rosyjsko-irańskie. Jest świadom
odmienności tych kontaktów od charakteru relacji z czasów Rosji carskiej. Posiada wiedzę na temat
rosyjskich wpływów ideologicznych na irańskie partie demokratyczne, socjalistyczne i komunistyczne.
Student potrafi interpretować relacje rosyjsko-irańskie przez pryzmat stosunku elit obydwu krajów
do Europy Zachodniej i USA. Student potrafi wskazać na różne konteksty faktów historycznych z zakresu
stosunków rosyjsko-irańskich i stosuje logiczną argumentację na poparcie wniosków. Posiada
umiejętność krytycznej oceny, analizowania i wykorzystywania informacji, płynącej z różnych źródeł –
również w języku rosyjskim, angielskim (fakultatywnie: w perskim). Potrafi systematyzować fakty
i zjawiska dotyczące wzajemnych relacji rosyjsko-irańskich; dostrzega powiązania przyczynowo-
skutkowe – zarówno bezpośrednie, jak i w dalszej perspektywie. Potrafi rozpoznać charakter kluczowych
wyzwań w stosunkach rosyjsko-irańskich oraz prognozować ich konsekwencje. Potrafi wypowiedzieć się
pisemnie i ustnie, z zastosowaniem precyzyjnego aparatu pojęciowo-metodologicznego, na temat
wybranych zjawisk z obszaru stosunków rosyjsko-irańskich w wieku XX i XXI. Umie rozpoznać
i zinterpretować czynniki, wpływające na sposób percepcji kultury Iranu w ujęciu Rosjan i kultury
rosyjskiej w ujęciu Irańczyków – uczonych, dyplomatów, polityków, wojskowych.

SEA_K
1_U02,
SEA_K
1_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student rozumie potrzebę wyjścia poza eurocentryczną perspektywę analizy i oceny stosunków
rosyjsko-irańskich. Student rozumie potrzebę nieustannego pogłębiania wiedzy na temat stosunków
rosyjsko-irańskich i unikania łatwych i powierzchownych wniosków. Przyjmuje postawę otwartości wobec
odmiennych cywilizacji i zaangażowania w ich poznawanie.

SEA_K
1_K02,
SEA_K
1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zmiana charakteru wzajemnych relacji wskutek kluczowych wydarzeń historycznych:
likwidacja caratu, powstanie ZSRR, zmiany granic, ekspansja ideologiczna ZSRR
i rozwój partii socjalistycznych i komunistycznych w Iranie. Oficjalne dokumenty
regulujące wzajemne stosunki. Zmiany składu etnicznego i rozmieszczenia ludności
na terytorium ZSRR i Iranu. Stalinowskie czystki i reformy Rezy-szacha oraz
Mohammada Rezy-szacha. Prawosławne i szyickie duchowieństwo wobec władzy
państwowej. Ateizacja rosyjskiej kultury i sekularyzacja kultury perskiej. Rola
wizerunku USA w kształtowaniu wzajemnych relacji ZSRR oraz IRI w erze rządów
Musawiego Chomeiniego. Stosunki rosyjsko-irańskie w erze postsowieckiej. Dialog
cywilizacyjno-religijny Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej i szyickich duchownych
z Islamskiej Republiki Iranu. Irańskie i islamskie instytucje kulturalne i edukacyjne
na terenie Rosji. Współpraca naukowa i kulturalna. Gospodarczy aspekt stosunków
rosyjsko-irańskich (sektor jądrowy, obronność kraju, surowce energetyczne).

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny egzamin pisemny - pytania problemowo-opisowe, w wyznaczonym
terminie w czasie sesji egzaminacyjnej
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Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 58

uczestnictwo w egzaminie 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

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
Kształtowanie narodów Azji Środkowej

Nazwa przedmiotu
Kształtowanie narodów Azji Środkowej

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest zapoznanie studentów z ewolucją tożsamości zbiorowej ludów zamieszkujących Azję Centralną,
z czynnikami zarówno natury immanentnej, jak i pod wpływem determinant zewnętrznych

C2 Celem dodatkowym jest uświadomienie słuchaczom problemów, wynikających z długotrwałej zależności narodów
Azji Centralnej od wpływów zewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem działań Rosji/ZSRR

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student ma podstawową wiedzę na temat kultury narodów Azji Środkowej SEA_K1_W01,
SEA_K1_W04

W2 student posiada podstawową wiedzę na temat geograficznego rozmieszczenia oraz
historii politycznej i społecznej narodów Azji Środkowej

SEA_K1_W02,
SEA_K1_W03

Umiejętności – Student potrafi:



Sylabusy 144 / 212

U1
wyszukiwać i krytycznie oceniać, analizować i wykorzystywać informacje odnoszące się
do problemów kształtowania narodów Azji Środkowej. Potrafi również rozpoznać
charakter kluczowych zagadnień związanych z relacjami – politycznymi, religijnymi
i ekonomicznymi, między narodami należącymi do tego obszaru

SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student jest gotów konfrontować z innymi własny punkt widzenia na temat przestrzeni
kulturowej i politycznej, w jakiej rozwijały się narody Azji Środkowej

SEA_K1_K02,
SEA_K1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Problemy terminologiczne i zakres tematyczny: określenia regionu (Azja Centralna,
Azja Środkowa, Turkiestan), wymiar przestrzenny regionu; W2

2.
Ludność Azji Środkowej – dwa pierwiastki kulturowo-językowe (turecki i irański)
i etniczne (koczownicy i ludność osiadła) wśród ludności Azji Środkowej; relacje
między poszczególnymi etnosami: konflikty na tle ekonomicznym, politycznym
i religijnym;

W1, U1

3.
Zarys wczesnych dziejów regionu: czasy najdawniejsze do podbojów Czyngis-chana;
dynastia Timurydów i jej znaczenie w regionie; dynastia Szejbanidów – pojawienie się
współczesnych etnosów;

W1, W2

4. Relacje z Rosją – najwcześniejsze kontakty, stopniowa ekspansja Rosji w regionie
i wpływ Rosjan na ewolucję etnosów Azji Środkowej; W1, K1

5.

Funkcjonowanie narodów Azji Środkowej w składzie ZSRR – powstanie republik
„narodowych” w regionie i konsolidacja narodów tytularnych w ramach nowych
organizmów politycznych; walka z tradycją i religią – Islam wobec komunizmu;
przemiany polityczne i gospodarcze w republikach regionu – kolektywizacja,
industrializacja i wielki terror na obszarze Azji Środkowej; regionalne elity
i społeczeństwo po śmierci Stalina; Azja Środkowa w czasach Chruszczowa
i Breżniewa;

W1, U1, K1

6.
Charakterystyka islamu w Azji Środkowej: etapy islamizacji poszczególnych etnosów,
najważniejsze ośrodki kultu religijnego; dwa wymiary islamu wśród narodów Azji
Środkowej: islam „wysoki” i islam „ludowy”;

W1, U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, dyskusja, gra dydaktyczna

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie ustne obecność na zajęciach (min. 80% zajęć), zaliczenie - min. 60% odpowiedzi
na pytania

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30
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przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 5

przygotowanie do egzaminu 8

uczestnictwo w egzaminie 2

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

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

U1 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Rdzenne narody Syberii

Nazwa przedmiotu
Rdzenne narody Syberii

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student posiada podstawową wiedzę w zakresie etnogenezy i historii kultur rdzennych
narodów Syberii. SEA_K1_W04

W2 student ma podstawową wiedzę na temat religii i zwyczajów rdzennych narodów
Syberii. SEA_K1_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1
student posiada podstawowe umiejętności wyszukiwania, krytycznej oceny,
analizowania i wykorzystywania informacji płynącej z różnych źródeł, także w języku
rosyjskim i angielskim.

SEA_K1_U02,
SEA_K1_U04

U2 student umie projektować, przygotować i komunikować w języku polskim opracowania
dotyczące zagadnień obszaru eurazjatyckiego z możliwością ich praktycznych aplikacji.

SEA_K1_U02,
SEA_K1_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student przyjmuje postawę otwartą wobec odmiennych środowisk cywilizacyjnych. SEA_K1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Warunki naturalne Syberii. W1, U1, K1

2. Etnogeneza, migracje ludów paleoazjatyckich. W1, W2, U1, U2, K1
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3. Historia Syberii. Rdzenne narody w Imperium Rosyjskim. W1, W2, U1, U2, K1

4. Sytuacja rdzennych narodów w ZSRR. W1, U2, K1

5. Współczesny stan świadomości narodowej, etnicznej i religijnej rdzennych narodów
Syberii. W1, U1, U2, K1

6. Etnopolityczne konteksty życia rdzennych narodów w Federacji Rosyjskiej. Kwestie
demograficzne. Problemy społeczne. W1, W2, U1, U2, K1

7. Autostereotypy i postrzeganie Rosjan. W1, W2, U1, K1

8.
Typy więzi społecznych. Kultura duchowa i materialna, religia, obrzędowość,
codzienność - charakterystyka wybranych przykładów rdzennych narodów Syberii
(Chanty, Mansi, Ewenowie, Ewenkowie, Selkupowie, Nieńcy, Tuwińcy, Buriaci,
Czukcze, Jakuci, Kamczadałowie).

W1, W2, U1, U2, K1

9. Polscy badacze kultur rdzennych narodów Syberii. W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, Dyskusja dydaktyczna,
metoda przewodniego tekstu

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium
zaliczenie
pisemne,
prezentacj
a, dyskusja

Egzamin pisemny składający się dwóch części: eseju i testu otwartego.
Obowiązuje znajomość problematyki omawianej na zajęciach oraz znajomość
tekstów stanowiących podstawę dyskusji w czasie zajęć. Warunkiem zaliczenia
jest obecność i aktywny udział w zajęciach (dopuszczalne są trzy nieobecności).
Kryteria oceny sprawdzianu: 60% możliwych do uzyskania punktów: ocena dst
70% punktów: ocena plus dst 80 % punktów: ocena db 90% punktów: ocena plus
db 95% punktów: ocena bdb

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do zajęć 10

przygotowanie referatu 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

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 prezentacja dyskusja

W1 x x

W2 x x x

U1 x x

U2 x x x

K1 x x x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Ochrona własności intelektualnej

Nazwa przedmiotu
Ochrona własności intelektualnej

Klasyfikacja ISCED
0421 Prawo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 10

Liczba punktów ECTS
1

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Po ukończeniu kursu, student swobodnie porusza się w terminologii prawa autorskiego i prawa własności
przemysłowej, zna zasady odpowiedzialności za ich naruszenie, umie posługiwać się prawem cytatu, prawem
dozwolonego użytku, prawem ochrony wizerunku oraz korespondencji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie

Kierunko
we

efekty
uczenia

się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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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 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 docenia i w pełni
rozumie społeczną konieczność globalnej ochrony własności intelektualnej zna zasady prawa
własności przemysłowej, zna podstawy prawa patentowego oraz prawa ochrony designu

SEA_K1_
W10

Umiejętności – Student potrafi:

U1
student potrafi korzystać z praw autorskich w ramach dozwolonego użytku chronionych utworów;
samodzielnie konstruować przypisy korzystać z cudzych dzieł chronionych ocenić czy dzieło jest
chronione prawem autorskim chronić swoje prawa

SEA_K1_U
01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 samodzielnej pracy naukowej w zakresie konstrukcji tekstów SEA_K1_K
01

K2 samodzielnej pracy w utworem i ochrony swoich praw SEA_K1_K
02

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Kurs OWI składający się z 10 godzin dydaktycznych, podzielony według
podstawowego schematu: 1. Zagadnienia wstępne 1h 2. Prawo autorskie - 4h 3.
Prawo własnosci przemysłowej 4h 4. Podsumowanie - 1h

W1, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę, esej test - max 35 pkt obecność na zajęcia - max 15 pkt esej - max 10
pkt do zaliczenia potrzeba 26 pk

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 10

przygotowanie eseju 10
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przygotowanie do egzaminu 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
25

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
10

* 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

K2 x x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Podstawy ekonomii i przedsiębiorczości

Nazwa przedmiotu
Podstawy ekonomii i przedsiębiorczości

Klasyfikacja ISCED
0311 Ekonomia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Opanowanie wiedzy z zakresu podstaw ekonomii i przedsiębiorczości

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe pojęcia z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości SEA_K1_W10

Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizować i interpretować podstawowe wskaźniki ekonomiczne SEA_K1_U01, SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 prowadzenia badań nad obszarem eurazjatyckim wykorzystując
podstawowe dane ekonomiczne SEA_K1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu



Sylabusy 153 / 212

1. Wprowadzenie do ekonomii Definicje ekonomii; problem ekonomiczny; zasoby,
ekonomia pozytywna i normatywna; mikroekonomia i makroekonomia W1, U1

2.
Rynek Definicja rynku, klasyfikacja rynków, podstawowe modele rynku (czysta
konkurencja, czysty monopol, konkurencja monopolistyczna, oligopol), przegląd
modeli rynkowych w Rosji

W1, U1

3.
Elementy popytu i podaży Definicja popytu i podaży , krzywa popytu i podaży,
determinanty popytu i podaży, dobra substytucyjne, dobra komplementarne,
równowaga rynkowa, nadwyżka rynkowa, niedobór rynkowy, cena równowagi

W1, U1

4.
Podstawy teorii wyboru konsumenta Założenia modelu, krzywa obojętności, krańcowa
stopa substytucji, linia ograniczenia budżetowego, użyteczność całkowita oraz
krańcowa, I oraz II prawo Gossena, równowaga konsumenta, optymalna struktura
konsumpcji

W1, U1

5.
Systemy gospodarcze Definicja i podział systemów gospodarczych; gospodarka
nakazowo-rozdzielcza, gospodarka rynkowa, gospodarka mieszana; interwencjonizm
państwowy, systemy gospodarcze wybranych państw regionu euroazjatyckiego

W1, U1

6.
Sektor publiczny Pojęcie i istota sektora publicznego, formy organizacji sektora
publicznego, sektor publiczny a finanse publiczne, funkcje sektora publicznego,
polityka fiskalna i jej narzędzia, systemy podatkowe w wybranych państwach regionu
euroazjatyckiego

W1, U1, K1

7.
Wzrost i rozwój gospodarczy Pojęcie wzrostu gospodarczego i rozwoju gospodarczego,
główne determinanty wzrostu gospodarczego, zatrudnienie i wydajność pracy
a tempo wzrostu gospodarczego, kapitał i jego efektywność a tempo wzrostu
gospodarczego, postęp techniczny i jego determinanty)

W1, U1

8. Mierzenie gospodarki w skali makro Miary poziomu działalności gospodarczej: produkt
krajowy brutto (PKB), dochód narodowy, stopa bezrobocia, stopa inflacj W1, U1

9. Główne szkoły myśli makroekonomicznej: szkoła klasyczna, szkoła keynesowska,
szkoła monetarystyczna, ekonomia podaży, szkoła racjonalnych oczekiwań W1

10.
Cykl koniunkturalny Rodzaje wahań aktywności gospodarczej, pojęcie cyklu
koniunkturalnego, fazy cyklu, klasyfikacja cykli koniunkturalnych, teorie wahań
cyklicznych, metody oddziaływania państwa na przebieg cyklu koniunkturalnego

W1, U1

11.
Inflacja Pojęcie inflacji i sposoby jej pomiaru, rodzaje inflacje, teorie inflacji (popytowa,
podażowa, monetarna), społeczno-ekonomiczne skutki inflacji, procesy inflacyjne
w okresie transformacji gospodarczych w byłych republikach ZSRR

W1, U1, K1

12.
Bezrobocie Pojęcie bezrobocia i metody jego pomiaru, typy bezrobocia, przyczyny
bezrobocia, rola państwa w kształtowaniu polityki rynku pracy, koncepcja krzywej
Phillipsa

W1, U1

13.
Pieniądz i system bankowy Pieniądz i jego funkcje, system bankowy i funkcje banków,
baza monetarna i mnożnik kreacji pieniądza, rodzaje banków, instrumenty banku
centralnego,

W1

14.
Rynek pieniężny i kapitałowy Instrumenty finansowe rynku pieniężnego
i kapitałowego, GPW, Indeksy GPW, rosyjski rynek giełdowy, specyfika białoruskiego
rynku giełdowego

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań
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Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin
pisemny

Zaliczenie przeprowadzane jest w formie egzaminu pisemnego w
wyznaczonym terminie w czasie sesji egzaminacyjnej. Warunkiem zaliczenia
jest uzyskanie 60% punktów

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie do egzaminu 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

rozwiązywanie zadań problemowych 15

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

egzamin pisemny

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Polityka i gospodarka Związku

Radzieckiego (1917-1991)

Nazwa przedmiotu
Polityka i gospodarka Związku Radzieckiego (1917-1991)

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wiedza z zakresu historii państw obszaru eurazjatyckiego do 1917 roku włącznie. Obecność na zajęciach obowiązkowa

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Student powinien posiąść wiedzę o tym, jak ideologia i propaganda wspomagane terrorem mogły wytworzyć taki
system prawno-ustrojowy i ekonomiczny, jakim była Rosja bolszewicka i ZSRR w całym okresie jego istnienia

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student posiada podstawową wiedzę w zakresie historii politycznej
i rozwoju

SEA_K1_W01, SEA_K1_W03,
SEA_K1_W07, SEA_K1_W09

W2 student zna podstawowe zasady funkcjonowania gospodarki w kontekście
stosunków międzynarodowych

SEA_K1_W01, SEA_K1_W02,
SEA_K1_W07, SEA_K1_W09,
SEA_K1_W10

W3 student ma podstawową wiedzę w zakresie politycznego funkcjonowania
państw obszaru eurazjatyckiego

SEA_K1_W01, SEA_K1_W07,
SEA_K1_W09

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
posiada umiejętność rozumienia, analizowania i interpretowania
konkretnych zjawisk społecznych (w tym politycznych, prawnych
i ekonomicznych)

SEA_K1_U01, SEA_K1_U02

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
potrafi odpowiedzialnie rozpoznawać, wartościować i  podejmować role
społeczne na różnych polach aktywności osobistej i zawodowej
w perspektywie krajowej i międzynarodowej

SEA_K1_K02, SEA_K1_K03,
SEA_K1_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Mechanizm dochodzenia do władzy bolszewików w Rosji W1, W2, W3, U1, K1

2. Podstawy ideowo-polityczne i ustrojowe zbudowanego przez nich państwa W1, W2, W3, U1, K1

3. Zasady gospodarki planowej W1, W2, W3, U1, K1

4. Kult jednostki W1, W2, W3, U1, K1

5. Polityka terroru W1, W2, W3, U1, K1

6. Funkcjonowanie systemu w latach II wojny światowej i po niej W1, W2, W3, U1, K1

7. Próby „destalinizacji” Chruszczowa W1, W2, W3, U1, K1

8. Epoka „zastoju” Breżniewa i jego bezpośrednich następców W1, W2, W3, U1, K1

9. „Pieriestrojka i głasnost`” Gorbaczowa jako próby ratowania systemu oraz procesy,
które doprowadziły do upadku ZSRR W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje,
Seminarium wyjazdowe dotyczące zagadnienia Wielkiej Wojny Ojczyźnianej

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium
zaliczenie ustne,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Obecność na zajęciach. Zaliczenie obowiązkowych lektur wraz ze
sporządzeniem recenzji. Pozytywne zaliczenie testu pisemnego.
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie przynajmniej 60%
punktów testu egzaminacyjnego

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 3

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30
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uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do egzaminu 20

konsultacje 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

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 prezentacja egzamin pisemny / ustny

W1 x x x

W2 x x x

W3 x x x

U1 x x x

K1 x x x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Ewolucja kultur wschodnioeuropejskich

Nazwa przedmiotu
Ewolucja kultur wschodnioeuropejskich

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 posiada pogłębioną wiedzę na temat kultur współczesnego świata eurazjatyckiego SEA_K1_W01,
SEA_K1_W04

W2 ma pogłębioną wiedzę o człowieku i społeczeństwie jako podmiotach struktur
i instytucji społecznych w odniesieniu do wybranych dziedzin jego aktywności SEA_K1_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1 posiada umiejętność rozumienia, krytycznej oceny i analizy zjawisk politycznych,
społecznych i gospodarczych w perspektywie krajowej i regionalnej SEA_K1_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełnić wiedzę na temat obszaru eurazjatyckiego
i umiejętności konieczne w kontaktach z tym obszarem

SEA_K1_K02,
SEA_K1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Niesłowiańskie narody Euroazji od IX do początku XIII w. Powstawanie państw
wschodnio-słowiańskich. W1, W2, U1, K1

2. Bizantynizm i jego transformacja gruncie staroruskim. Chrzest Rusi i jego znaczenie.
Powstanie na Rusi księstw-państw. W1, W2, U1, K1

3. Monastycyzm w czasach przedmongolskich. Chrystianizacja Rusi. W1, W2, U1, K1

4. Kultura staroruska: chrześcijańska antropologia i filozofia twórczości. Znaczenie czasu
i historii. Rozwój koncepcji historii na Rusi. W1, W2, U1, K1

5.
Ideologia w okresie centralizacji Państwa Moskiewskiego. Zmiany społeczno-
polityczne w Rosji na przestrzeni XV-XVI wieku. Powstanie scentralizowanego Państwa
Moskiewskiego.

W1, W2, U1, K1

6. Spór o Unię Florencką. Formowanie bipolarności: Prawosławie miedzy Kijowem
a Moskwą. W1, W2, U1, K1

7. Rosja i panowanie Iwana IV Groźnego. Moskiewska ideologia monarchiczna. Pierwsze
Sobory Ziemskie i Kościelne: Nowa historiografia. W1, W2, U1, K1

8. Koncepcja III Rzymu Filoteusza, działalność Josifa Wołockiego i Nila Sorskiego,
twórczość Maksyma Greka i in. Powstanie patriarchatu w Moskwie. W1, W2, U1, K1

9. Działalność metropolity Piotra Mohyły. Kolegium Kijowsko-Mohylańskie (późniejsza
Akademia). W1, W2, U1, K1

10. Smuta w Rosji w początkach XVII w. Początki dynastii Romanowów. Zmiany
historyczno-polityczne i ich oddziaływanie na rozwój kultury. W1, W2, U1, K1

11. Walki ideologiczne w myśli politycznej XVII wieku. Patriarcha Nikon i Aleksiej
Michajłowicz. W1, W2, U1, K1

12. Krytyka i rehabilitacja tradycji. Polemika ze staroobrzędowcami: od Awwakuma
do braci Denisowych. W1, W2, U1, K1

13. Rosja za czasów Piotra I. Historyczno-polityczne zmiany w Rosji w XVII w.
Ograniczenie władzy patriarchy, powołanie Świętego Synodu. W1, W2, U1, K1

14. Kultura rosyjska na przełomie XVII i XVIII wieku – wpływy reformacji; filozofia
racjonalistyczna XVIII w. W1, W2, U1, K1

15. Osiemnastowieczne Oświecenie; początki Krytyki Oświecenia. W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, gra dydaktyczna

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie ustne, zaliczenie na ocenę obecność i udział w zajęciach, kolokwium ustne

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 10
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przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 50

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

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 zaliczenie na ocenę

W1 x x

W2 x x

U1 x x

K1 x x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Struktury siłowe na obszarze

eurazjatyckim

Nazwa przedmiotu
Struktury siłowe na obszarze eurazjatyckim

Klasyfikacja ISCED
1031 Wojsko i obronność

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Posiada podstawową wiedzę o systemach i uwarunkowaniach
bezpieczeństwa państw obszaru eurazjatyckiego.

SEA_K1_W01, SEA_K1_W02,
SEA_K1_W03, SEA_K1_W05,
SEA_K1_W06, SEA_K1_W07,
SEA_K1_W09, SEA_K1_W10

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Posiada rozwinięte umiejętności wyszukiwania, krytycznej oceny,
analizowania i wykorzystywania informacji pozyskanych z różnych źródeł
oraz ich użycia i komunikowania się w nowoczesnych systemach
medialnych.

SEA_K1_U01, SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

U2
Posiada umiejętność rozumienia, krytycznej oceny i analizy zjawisk
politycznych, społecznych i gospodarczych w perspektywie krajowej
i regionalnej

SEA_K1_U01, SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student potrafi dokonać krytycznej interpretacji informacji dotyczących
wybranych aspektów aktywności społecznych i politycznych.

SEA_K1_K01, SEA_K1_K02,
SEA_K1_K03, SEA_K1_K04
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Uwarunkowania bezpieczeństwa państw Kaukazu i Azji Środkowej W1, U1, U2, K1

2. Dziedzictwo czasów ZSRR. W1, U1, U2, K1

3. Specyfika struktur siłowych Federacji Rosyjskiej. W1, U1, U2, K1

4. Specyfika struktur siłowych Kaukazu Południowego W1, U1, U2, K1

5. Struktury siłowe Armenii. W1, U1, U2, K1

6. Struktury siłowe Azerbejdżanu. W1, U1, U2, K1

7. Struktury siłowe Gruzji. W1, U1, U2, K1

8. Specyfika struktur siłowych Azji Środkowej. W1, U1, U2, K1

9. Struktury siłowe Kazachstanu. W1, U1, U2, K1

10. Struktury siłowe Uzbekistanu. W1, U1, U2, K1

11. Struktury siłowe Turkmenistanu. W1, U1, U2, K1

12. Struktury siłowe Kirgistanu. W1, U1, U2, K1

13. Struktury siłowe Tadżykistanu. W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę Obecność i aktywny udział w zajęciach. Uzyskanie pozytywnego wyniku z
testu końcowego.

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

przygotowanie do testu zaliczeniowego 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

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
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Teoria stosunków międzynarodowych

Nazwa przedmiotu
Teoria stosunków międzynarodowych

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Zapoznanie studentów z najważniejszymi próbami syntez i modeli prognostycznych w badaniach teoretycznych
nad stosunkami międzynarodowymi ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości zachodzących na obszarze
eurazjatyckim.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 najważniejsze problemy teoretyczne dotyczące rozwoju stosunków międzynarodowych
w wymiarze globalnym i eurazjatyckim. SEA_K1_W03

Umiejętności – Student potrafi:

U1
w elementarnym zakresie analizować logikę funkcjonowania stosunków
międzynarodowych i polityki zagranicznej państw w oparciu o poznane schematy
teoretyczne i utrwalone konwencjami oraz obyczajem międzynarodowym zasady.

SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 samodzielnego pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie nauki o stosunkach
międzynarodowych. SEA_K1_K03
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Główne problemy nauki o stosunkach międzynarodowych: kwestia podmiotów
stosunków międzynarodowych i ich klasyfikacji, polityka zagraniczna państwa
i powołane do jej prowadzenia organy, sposoby i obszary prowadzenia polityki
zagranicznej: dyplomacja, wojna, etc., system prawnomiędzynarodowy a ład
międzynarodowy, organizacje międzynarodowe, systemy bezpieczeństwa
światowego, regionalnego i lokalnego. Podstawowe konwencje regulujące stosunki
dyplomatyczne i traktaty.

W1, U1, K1

2. Główne organizacje międzynarodowe w systemie stosunków międzynarodowych i ich
dokumenty fundacyjne. W1, U1, K1

3.
Racjonalistyczne teorie stosunków międzynarodowych: idealizm, realizm tradycyjny
oraz neorealizm defensywny i ofensywny, liberalizm (pluralizm) i neoliberalizm, idea
Soft Power, globalizm (strukturalizm) i alterglobalizm.

W1, U1, K1

4. Konstruktywizm i szkoła brytyjska jako teorie skierowane na analizę podmiotu.
Odniesienie do realiów obszaru eurazjatyckiego. W1, U1, K1

5. Paradygmat wielocywilizacyjny Samuela Huntingtona wobec eurazjatyckiego
postulatu świata wielobiegunowego. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie przynajmniej 50% punktów testu
zaliczeniowego

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

analiza aktów normatywnych 30

przygotowanie do sprawdzianu 30

przygotowanie się do sprawdzianu 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 pisemne

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Świat idei na obszarze eurazjatyckim

Nazwa przedmiotu
Świat idei na obszarze eurazjatyckim

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Studium najważniejszych idei na obszarze eurazjatyckim ze szczególnym uwzględnieniem idei oddziałujących
po dzień dzisiejszy i posiadających przełożenie na działania polityczne

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 najważniejsze prądy ideowe i doktryny na obszarze eurazjatyckim ze szczególnym
uwzględnieniem Rosji SEA_K1_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1
wskazać znaczenie powstających i zanikających idei i ideologii na obszarze
eurazjatyckim w życiu społecznym i politycznym na tle światowych doktryn religijnych,
politycznych i filozoficznych w ujęciu przyczynowo-skutkowym

SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
pogłębiania wiedzy na temat powstających oraz odradzających się idei na obszarze
eurazjatyckim, ze szczególnym uwzględnieniem ich oddziaływania społeczno-
politycznego

SEA_K1_K03
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Idea Świętej Rusi: od księcia - obrońcy wiary do doktryny Moskwy - Trzeciego Rzymu W1, U1, K1

2. Oświeceniowy progresywizm vs konserwatyzm szlachecki w Rosji imperialnej W1, U1, K1

3. Republikanizm a teoria oficjalnej ludowości - dwie strony rosyjskich elit W1, U1, K1

4.
Słowianofilstwo i okcydentalizm: najważniejszy spór rosyjskiej sceny ideologicznej.
Pochodne słowianofilstwa: poczwiennictwo i panslawizm; pochodne okcydentalizmu:
idee liberalne od szkoły państwowej do kadetyzmu

W1, U1, K1

5. Czerwony demon rosyjskiej inteligencji: narodnictwo tradycjonalistyczne i radykalne,
konsekwencje zakorzenienia się ludowego socjalizmu W1, U1, K1

6. Dziedzictwo marksizmu: marksizm legalny, klasyczny i leninizm. mieńszewicy
i bolszewicy. Trockizm a stalinizm W1, U1, K1

7.
Smienowiechowstwo i eurazjatyzm: eurazjatyzm międzywojenny, etnogeneza
Gumilowa a neoeurazjatyzm Dugina i Klubu Izborskiego. Kazachski eurazjatyzm
gospodarczy N. Nazarbajewa

W1, U1, K1

8. Środkowoazjatyckie odpowiedzi na modernizm: dżadidzi i basmacze W1, U1, K1

9.
Ideologie polityczne Kaukazu: spór gruzińsko-abchaski o pierwszeństwo na wybrzeżu
czarnomorskim, konflikt karabaski, walka o pamięć o Zagładzie Ormian: kompleks
turecki

W1, U1, K1

10. Ukraiński nacjonalizm: od idei emancypacyjnych do koncepcji czystek etnicznych W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie przynajmniej 50% punktów.

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do sprawdzianu 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

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
Język rosyjski

Nazwa przedmiotu
Język rosyjski

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Formy prowadzenia zajęć

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.00

lektorat 60

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.00

ćwiczenia 90

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zajęcia obowiązkowe. Dopuszczalna jedna nieobecność nieusprawiedliwiona w trakcie trwania semestru. Powyżej 10%
nieobecności nieusprawiedliwionych uniemożliwia uzyskanie zaliczenia. Wymagane jest zaliczenie przedmiotu w semestrach
poprzedzających nowy cykl zajęć.
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Semestr IV: osiągnięcie poziomu B1 w posługiwaniu się językiem rosyjskim, tzn: dalsze opanowanie języka
rosyjskiej publicystyki oraz mediów; rozumienie ze słuchu fragmentów audycji radiowych w języku rosyjskim;
czytanie ze zrozumieniem; opanowanie umiejętności aktywnych, takich jak parafraza treści informacji w postaci
ustnej oraz pisemnej, wypowiedzi na tematy bieżące; aktywne uczestnictwo w dyskusji; umiejętność napisania
wypracowań, listów formalnych/nieformalnych, motywacyjnych; umiejętność wyszukiwania i opracowania
rosyjskojęzycznych materiałów tematycznych.

C2

Semestr V: Celem praktycznej nauki języka rosyjskiego jest osiągnięcie poziomu B2 w posługiwaniu się językiem
rosyjskim, tzn.: a/umiejętność szybkiego czytania, ogólnego lub szczegółowego rozumienia tekstu oraz
wyszukiwania kluczowych informacji, b/opanowanie struktur gramatycznych oraz leksyki w zakresie bloków
tematycznych na poziomie B2, c/zdolność rozumienia tekstu audycji radiowych oraz wychwytywania
szczegółowych informacji d/podstawowe struktury naukowe, przygotowanie do napisania resume pracy
dyplomowej z uwzględnieniem z góry narzuconych punktów i sugestii; e/dobór odpowiednich elementów
stylistycznych w poszczególnych sytuacjach komunikacyjnych f/płynność wypowiedzi ustnej z umiejętną
argumentacją w języku rosyjskim

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
zasady funkcjonowania poszczególnych społeczeństw w azjatyckich republikach
byłego ZSRR, zna rosyjskie struktury językowe używane w instytucjach życia
społecznego i kulturowego obszaru euroazjatyckiego

SEA_K1_W01,
SEA_K1_W08

Umiejętności – Student potrafi:

U1
korzystać z rosyjskojęzycznych źródeł, przedstawiać w formie pisemnej i ustnej
w języku rosyjskim wiedzę na temat mechanizmów społeczno-kulturowych,
gospodarczych zachodzących na obszarze byłego ZSRR w rejonie Azji Centralnej

SEA_K1_U01,
SEA_K1_U04

U2 posługiwać się i komunikować w języku rosyjskim na poziomie B2 SEA_K1_U01,
SEA_K1_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 pracować indywidualnie oraz w grupie nad projektami dotyczącymi zagadnień
związanych z komunikacją w języku rosyjskim

SEA_K1_K02,
SEA_K1_K03

K2 jest gotów do nawiązywania kontaktów z instytucjonalnymi partnerami
rosyjskojęzycznymi obszaru euroazjatyckiego

SEA_K1_K02,
SEA_K1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Aktualne wydarzenie z życia kulturalnego Rosji W1, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Semestr 4
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Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, Metoda sytuacyjna, dyskusja, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe,
konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

aktywne uczestniczenie w zajęciach; zaliczenie prac i
kolokwiów w trakcie semestru

Semestr 5

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, Metoda sytuacyjna, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań,
metody e-learningowe, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia egzamin pisemny, egzamin
ustny

aktywne uczestniczenie w zajęciach; zaliczenie prac i
kolokwiów w trakcie semestru

Bilans punktów ECTS

Semestr 4

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

lektorat 60

przygotowanie projektu 20

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 5

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

ćwiczenia 90

przygotowanie projektu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
110
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
90

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla
przedmiotu

Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny egzamin ustny zaliczenie pisemne zaliczenie ustne zaliczenie na ocenę

W1 x x x x x

U1 x x x x x

U2 x x x x x

K1 x x x x x

K2 x x x x x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Systemy i życie polityczne państw Europy

Wschodniej

Nazwa przedmiotu
Systemy i życie polityczne państw Europy Wschodniej

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem wykładu jet zapoznanie studentów ze specyfiką ewolucji systemów i życia politycznego państw Europy
Wschodniej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe
efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 najważniejsze cechy systemów politycznych i życia politycznego w państwach
eurazjatyckich SEA_K1_W07

W2 absolwent zna i rozumie podstawy historii obszaru postradzieckiego w jego cywilizacyjnym
zróżnicowaniu SEA_K1_W01

Umiejętności – Student potrafi:

U1 w zaawansowanym stopniu rozumieć, analizować i interpretować konkretne zjawiska
społeczne (w tym polityczne, prawne i ekonomiczne) na obszarze eurazjatyckim SEA_K1_U02

U2 w elementarnym zakresie prognozować procesy społeczne z uwzględnieniem zjawisk
politycznych, ekonomicznych i demograficznych na obszarze eurazjatyckim SEA_K1_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1 absolwent jest gotów do efektywnego działania w grupie w pracach nad eksploracją
obszaru eurazjatyckiego SEA_K1_K02

K2 samodzielnego pogłębiania wiedzy o obszarze SEA_K1_K03

K3 kontynuacji kształcenia na studiach eurazjatyckich drugiego stopnia i innych studiach
w zakresie dyscypliny nauk o polityce i administracji SEA_K1_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
przestrzeni postradzieckiej. Typologia reżimów politycznych. Systemy polityczne
Ukrainy i Mołdawii, Białorusi i Rosji, państw bałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia). Elity
polityczne i gospodarcze. Grupy interesu. Scena partyjna. Społeczeństwo
obywatelskie.

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

2. Student zna i rozumie najważniejsze cechy systemów politycznych i życia
politycznego w państwach eurazjatyckich W1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie ustne Brak

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do egzaminu 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

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 ustne

W1 x

W2 x

U1 x

U2 x

K1 x

K2 x

K3 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Systemy i życie polityczne państw

Kaukazu i Azji Środkowej

Nazwa przedmiotu
Systemy i życie polityczne państw Kaukazu i Azji Środkowej

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Posiada podstawową wiedzę o systemach i regulacjach prawnych państw
obszaru eurazjatyckiego

SEA_K1_W01, SEA_K1_W03,
SEA_K1_W05, SEA_K1_W07,
SEA_K1_W08, SEA_K1_W09

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Posiada rozwinięte umiejętności wyszukiwania, krytycznej oceny,
analizowania i wykorzystywania informacji pozyskanych z różnych źródeł
oraz ich użycia i komunikowania się w nowoczesnych systemach medialnych

SEA_K1_U01, SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

U2
Posiada umiejętność rozumienia, krytycznej oceny i analizy zjawisk
politycznych, społecznych i gospodarczych w perspektywie krajowej
i regionalnej

SEA_K1_U01, SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

U3 Potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne, ekonomiczne, polityczne
(krajowe i międzynarodowe) i demograficzne na obszarze eurazjatyckim

SEA_K1_U01, SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student potrafi dokonać krytycznej interpretacji informacji dotyczących
wybranych aspektów aktywności społecznych i politycznych.

SEA_K1_K01, SEA_K1_K02,
SEA_K1_K03, SEA_K1_K04
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Uwarunkowania prawno-ustrojowe państw Kaukazu i Azji Środkowej. W1, U1, U2, U3, K1

2. Dziedzictwo czasów ZSRR. W1, U1, U2, U3, K1

3. System polityczny Armenii. W1, U1, U2, U3, K1

4. System polityczny Azerbejdżanu. W1, U1, U2, U3, K1

5. System polityczny Gruzji. W1, U1, U2, U3, K1

6. Wyzwania polityczno-społeczne państw Kaukazu Południowego. W1, U1, U2, U3, K1

7. System polityczny Kazachstanu. W1, U1, U2, U3, K1

8. System polityczny Uzbekistanu. W1, U1, U2, U3, K1

9. System polityczny Turkmenistanu. W1, U1, U2, U3, K1

10. System polityczny Kirgistanu. W1, U1, U2, U3, K1

11. System polityczny Tadżykistanu. W1, U1, U2, U3, K1

12. Wyzwania polityczno-społeczne państw Azji Środkowej W1, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę Obecność i aktywny udział w zajęciach. Uzyskanie pozytywnego wyniku z
testu końcowego.

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 15

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

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

U3 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Społeczeństwo i kultura współczesnej Rosji

Nazwa przedmiotu
Społeczeństwo i kultura współczesnej Rosji

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest analiza współczesnej kultury rosyjskiej i struktury społeczeństwa rosyjskiego

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student zna najnowszą kulturę rosyjską w różnych jej wymiarach (wysoka, ludowa
w regionach FR). Student zna związki między kulturą a strukturą społeczną w wybranych
tradycjach.

SEA_K1_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1
student posiada pogłębione umiejętności z zakresu dyscyplin humanistycznych
i społecznych, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów,
formułowanie własnych opinii i hipotez oraz analizę problemów związanych z kulturą

SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student interesuje się aktualnymi wydarzeniami, nowymi zjawiskami w kulturze. Jest
wstępnie przygotowany do działania w organizacjach oraz instytucjach społecznych
i kulturalnych.

SEA_K1_K02,
SEA_K1_K03
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Rosyjskie ustawodawstwo dotyczące kultury (ustawy, dekrety, strategie). Oficjalne
wystąpienia władz rosyjskich dotyczące kultury rosyjskiej (m.in. W. Путин проводит
заседание по вопросам культурной политики). Roczne raporty Ministerstwa
Kultury dotyczące działań w sferze kultury na obszarze Federacji i współpracy
kulturalnej z innymi narodami ( m.in. z Polską).

W1, K1

2.
Kultura w regionach Federacji (Культурная жизнь регионов) http://mkrf.ru/. Kultura
narodów Federacji Rosyjskiej. Programy TV Kultura poświęcone kulturze ludowej
poszczególnych regionów FR

W1, U1

3. Tematyka kulturowa w rosyjskiej telewizji. Fragmenty programów telewizyjnych. W1

4. Tematyka kulturowa w rosyjskiej prasie K1

5. Tematyka kulturowa w rosyjskich stacjach radiowych. Fragmenty programów
radiowych. K1

6.

Polsko-rosyjskie związki kulturowe w XXI wieku POLSKA–ROSJA. DIAGNOZA
SPOŁECZNA 2015. Polacy na temat Rosji i Rosjan oraz stosunków polsko-rosyjskich.
Rosjanie na temat Polski i Polaków
http://www.cprdip.pl/assets/media/Wydawnictwa/Raporty/POLSKA_ROSJA._Diagnoza_s
poleczna_2015.pdf Wojna o organizację Roku Polskiego w Rosji „Newsweek” Data
publikacji: 11.04.2014,

U1, K1

7. Społeczeństwo rosyjskie - sytuacja demograficzna FR. Społeczeństwo obywatelskie -
organizacje pozarządowe w Rosji. W1

8. Rosyjskie postrzeganie świata. Kwestie uwikłań świadomości narodowej. Znaczenie
kultury we wzajemnych relacjach narodowych rosyjsko-polskich i polsko-rosyjskich. W1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne Dozwolona dwukrotna nieobecność w trakcie semestru. Obowiązkowa
lektura wyznaczonych materiałów.

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

przygotowanie do zajęć 15

Przygotowanie do sprawdzianów 15
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

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
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Stosunki Rosja-Azja-Pacyfik

Nazwa przedmiotu
Stosunki Rosja-Azja-Pacyfik

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Wykształcenie u studentów wyspecjalizowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie zintegrowanej
problematyki współczesnego zglobalizowanego świata. Kurs umożliwiają zdobycie poszerzonej wiedzy odnoszącej
się do zagadnień kulturowych, politycznych i gospodarczych Azji i całego globalnego świata.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

eK 1: Ma wiedzę o charakterze, miejscu i znaczeniu nauk społecznych
i humanistycznych, ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej w systemie nauk
[K_W01++] EK2 Ma wiedzę o różnego rodzaju strukturach i instytucjach społecznych
w Azji [KW_02++] EK3: Ma wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami
społecznymi w Azji [K_W03++]

SEA_K1_W03,
SEA_K1_W09

W2 posiada umiejętność rozpoznania i wykorzystania wiedzy teoretycznej do samodzielnej
i krytycznej analizy rzeczywistości [K_U02++]

SEA_K1_W07,
SEA_K1_W09

Umiejętności – Student potrafi:

U1 eK4: Posiada umiejętność rozpoznania i wykorzystania wiedzy teoretycznej
do samodzielnej i krytycznej analizy rzeczywistości [K_U02++]

SEA_K1_U01,
SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

U2
eK5: Potrafi prognozować procesy społeczne z uwzględnieniem zjawisk politycznych,
ekonomicznych i demograficznych wpływających na doświadczenia człowieka w dobie
globalizacji [K_U05++]

SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
eK5: Potrafi prognozować procesy społeczne z uwzględnieniem zjawisk politycznych,
ekonomicznych i demograficznych wpływających na doświadczenia człowieka w dobie
globalizacji [K_U05++]

SEA_K1_K01,
SEA_K1_K02,
SEA_K1_K03

K2 większa świadomość społeczna SEA_K1_K02,
SEA_K1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Kurs ma ukazać szerokie tło historyczne, kulturowe i społeczne kontaktów Rosji z Azją
(rozumianą jako obszar Azji-Pacyfik), ze szczególnym uwzględnieniem historii
politycznej i jej wpływu na dzisiejszą percepcję Azji-Pacyfik w Rosji i odwrotnie.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

2. Szczególnie mocno zaakcentowane zostaną relacje Rosji z Chinami. W1, W2, U1, U2, K1, K2

3. omówione zostaną również relacje Rosji z Indiami, Japonią, państwami ASEAN,
obydwoma Koreami oraz Mongolią. W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium
zaliczenie
pisemne,
zaliczenie na
ocenę, zaliczenie

Obowiązkowa obecność na egzaminie w terminie ustalonym; wyjątki
uwzględniane według przepisów ogólnych Regulaminu Studiów UJ.
Egzamin pisemny, zawierający pytania zamknięte i otwarte; do zaliczenia
konieczne ponad 50% możliwych do uzyskania punktów.

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

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 zaliczenie na ocenę zaliczenie

W1 x x

W2 x

U1 x

U2 x

K1 x

K2 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Religie obszaru eurazjatyckiego

Nazwa przedmiotu
Religie obszaru eurazjatyckiego

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 ma podstawową wiedzę o człowieku i społeczeństwie jako podmiotach konstytuujących
państwo, struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania SEA_K1_W04

W2 student posiada podstawową wiedzę na temat religii i świata idei obszaru
eurazjatyckiego SEA_K1_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1
student posiada umiejętności wyszukiwania, krytycznej oceny, analizowania
i wykorzystywania informacji płynącej z różnych źródeł, także w języku rosyjskim
i angielskim

SEA_K1_U01

U2 student posiada umiejętność rozumienia, analizowania i interpretowania konkretnych
zjawisk społecznych związanych z określoną przynależnością religijną SEA_K1_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 działać i pracować w grupie SEA_K1_K02
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Geografia religii Eurazji. Religie główne: chrześcijaństwo, islam, judaizm, buddyzm,
panteizm i kulty pogańskie. Neopogaństwo. Nowe ruchy religijne. W1, W2, U1, U2, K1

2. Polityka religijna Rosji. Sytuacja religijna w Rosji, tożsamość religijna. Organizacje
i związki religijne. Nietolerancja religijna. Sekularyzacja. W1, W2, U1, U2, K1

3. Pojęcie grupy etniczno-religijnej i konfliktu etniczno-religijnego. Konfesje „tradycyjne”
i „nietradycyjne” oraz ich rozwój na terenie Rosji; centra religijne. W1, W2, U1, U2, K1

4. Rosyjska Cerkiew Prawosławna: historia i współczesność, relacje z państwem. W1, W2, U1, U2, K1

5. Słowianofilstwo i Okcydentalizm. Związki i towarzystwa religijno-filozoficzne. W1, W2, U1, U2, K1

6. Ustawodawstwo o wolności sumienia i organizacjach religijnych w Rosji. Działalność
społeczna rosyjskich organizacji religijnych. W1, W2, U1, U2, K1

7. Nauka społeczna Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. W1, W2, U1, U2, K1

8. Raskoły w Cerkwi: prawosławne organizacje „poza granicami” Cerkwi. Alternatywne
prawosławie. Liberalno-odnowicielski ruch w Cerkwi Rosyjskiej. W1, W2, U1, U2, K1

9. Współczesny Kościół Rzymsko-Katolicki. Organizacja hierarchii w Kościele Rzymsko-
Katolickim na terenie Rosji i na obszarze euroazjatyckim. W1, W2, U1, U2, K1

10. Nauka społeczna Kościoła Katolickiego. W1, W2, U1, U2, K1

11. Protestantyzm w Rosji – pojawienie się i rozwój kościołów protestanckich. Społeczna
pozycja kościołów protestanckich w Rosji. W1, W2, U1, U2, K1

12. Historia pojawienia się Islamu. Charakterystyka religii islamskiej, główne nurty
w Islamie. Program społeczny muzułmanów w Rosji. W1, W2, U1, U2, K1

13. Buddyzm – pojawienie się i rozwój. Religie „nietradycyjne”. Religijny charakter
konfliktów na terenie Eurazji. W1, W2, U1, U2, K1

14. Dialog między religiami. W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, gra dydaktyczna

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie ustne obecność i udział w zajęciach

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 20
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przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 40

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

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

U1 x

U2 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Seminarium licencjackie

Nazwa przedmiotu
Seminarium licencjackie

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 5

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Wypracowanie wstępnych umiejętności potrzebnych do napisania pracy licencjackiej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
najważniejsze problemy rozwojowe obszaru eurazjatyckiego oraz
podstawowe metody badań nad zagadnieniami społeczno-
politycznymi.

SEA_K1_W01, SEA_K1_W02, SEA_K1_W03,
SEA_K1_W04, SEA_K1_W05, SEA_K1_W06,
SEA_K1_W07, SEA_K1_W08, SEA_K1_W09,
SEA_K1_W10

Umiejętności – Student potrafi:

U1 wyszukiwać, dokonywać krytycznej oceny, analizować
i wykorzystywać informacje płynące z różnych źródeł. SEA_K1_U02

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 określenia priorytetów badawczych nad obszarem eurazjatyckim. SEA_K1_K01

K2 pogłębiania wiedzy nad obszarem eurazjatyckim. SEA_K1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Selekcja problematyki materiału badawczego dotyczącego obszaru eurazjatyckiego. W1, U1

2. Podstawy umiejętności tworzenia opracowań naukowych: plan badań, wybór
podejścia, metod i technik badawczych, wybór literatury przedmiotu. W1, U1, K2

3. Pytania i problemy badawcze, hipotezy: Logika pracy badawczej. U1, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

seminarium

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium projekt
Warunkiem zaliczenia jest sporządzenie wstępnego projektu pracy
licencjackiej, w tym planu, elementarnej bibliografii oraz pierwszego fragmentu
tekstu.

Bilans punktów ECTS

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

seminarium 30

przygotowanie projektu 30

przeprowadzenie badań literaturowych 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

analiza problemu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

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

projekt

W1 x

U1 x

K1 x

K2 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Komunikacja międzykulturowa

Nazwa przedmiotu
Komunikacja międzykulturowa

Klasyfikacja ISCED
0211 Techniki audiowizualne i produkcje mediów

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 5

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

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 podstawową terminologię nauk społecznych i humanistycznych. SEA_K1_W08

W2 student zna podstawowe mechanizmy i ograniczenia komunikacji międzykulturowej. SEA_K1_W04

W3 student zna problematykę utrwalonych w piśmiennictwie naukowym kluczowych
analiz zagadnień międzykulturowych i międzycywilizacyjnych.

SEA_K1_W04,
SEA_K1_W06,
SEA_K1_W08

W4 student ma wiedzę o praktycznych aspektach komunikacji międzykulturowej. SEA_K1_W06,
SEA_K1_W08

Umiejętności – Student potrafi:

U1
student posiada podstawowe umiejętności wyszukiwania, krytycznej oceny,
analizowania i wykorzystywania informacji płynącej z różnych źródeł, także w języku
rosyjskim i angielskim.

SEA_K1_U02, SEA_K1_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student przyjmuje postawę otwartą, nacechowaną dążeniem do zrozumienia
odmiennych środowisk cywilizacyjnych. SEA_K1_K03

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Komunikacja międzykulturowa jako dyscyplina badawcza. W1, W2, U1, K1

2. Modele komunikacji werbalnej. Komunikacja niewеrbalna - jej przestrzenie, przekazy
i możliwości badania. W1, U1, K1

3. Ciało w komunikacji niewerbalnej. W1, W2, U1, K1

4. Kategoria obcego w badaniach nad komunikacją międzykulturową. W1, W2, U1, K1

5. Pojęcie granicy kultury. Kategoria pogranicza w badaniach kultur i cywilizacji.
Kontakt, dialog, przenikanie się kultur. W1, W2, U1, K1

6. Dyfuzja, inkulturacja, szok kulturowy, akulturacja, asymilacja. W1, W2, U1, K1

7. Kontakt cywilizacji. Kontynent jako źródło tożsamości cywilizacyjnej. Eurocentryzm,
amerykocentryzm, afrocentryzm, eurazjatyzm. W1, W2, W3, U1, K1

8. Problem tożsamości kulturowej. Kolonializm i dyskursy postkolonialne. W1, W2, U1, K1

9. Orientalizm. Bariery komunikacji międzykulturowej. Stereotyp, uprzedzenie,
etnocentryzm, nietolerancja, ksenofobia, rasizm. W1, W2, W3, U1, K1

10. Autostereotypy. Rosyjski stereotyp Polaka. Polski stereotyp Rosjanina. W2, W3, U1, K1

11. Obrazy innych i obcych na obszarze postradzieckim. W1, W2, W3, U1, K1

12. Praktyczne aspekty wiedzy o komunikacji międzykulturowej. W1, W2, W3, W4, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

zaliczenie
pisemne,
udział w
dyskusji w
czasie zajęć,
referat

Egzamin pisemny składający się dwóch części: eseju i testu otwartego.
Obowiązuje znajomość problematyki omawianej na konwersatorium (w tym:
znajomość tekstów analizowanych na ząjęciach). Warunkiem zaliczenia jest
obecność i aktywny udział w zajęciach (dopuszczalne są trzy nieobecności).
Kryteria oceny sprawdzianu: 60% możliwych do uzyskania punktów: ocena dst
70% punktów: ocena plus dst 80 % punktów: ocena db 90% punktów: ocena
plus db 95% punktów: ocena bdb.

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do egzaminu 20

przygotowanie do ćwiczeń 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10
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przygotowanie referatu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

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 udział w dyskusji w czasie zajęć, referat

W1 x x

W2 x x

W3 x

W4 x

U1 x x

K1 x x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Systemy prawno-administracyjne państw

Kaukazu i Azji Środkowej

Nazwa przedmiotu
Systemy prawno-administracyjne państw Kaukazu i Azji Środkowej

Klasyfikacja ISCED
0421 Prawo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 5

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Nabycie przez studenta wiedzy na temat systemów prawno-administracyjnych funkcjonujących na Kaukazie
i państwach Azji Środkowej.

C2 Zaznajomienie studenta z historią, strukturami i specyfiką systemów administracyjnych poszczególnych państw
Kaukazu i Azji Środkowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student posiada podstawową wiedzę w zakresie historycznej i współczesnej struktury
administracyjnej krajów Kaukazu i Azji Środkowej.

SEA_K1_W01,
SEA_K1_W05

W2 Student ma podstawową wiedzę w zakresie politycznego funkcjonowania państw
regionu Kaukazu i Azji Środkowej.

SEA_K1_W05,
SEA_K1_W07

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student posiada umiejętność rozumienia, analizowania i interpretowania konkretnych
zjawisk społecznych (w tym politycznych, prawnych i ekonomicznych) na obszarze
Kaukazu i Azji Środkowej.

SEA_K1_U02

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Pojęcie systemu prawnego i systemu administracji. W1

2.
Model państwa postradzieckiego w Azji Środkowej: cechy wspólne i specyfika.
Państwa kaukaskie – wielowiekowa historia i administracyjne brzemię Imperium
Rosyjskiego i ZSRR.

W1, W2, U1

3. Historia i rozwój systemów administracyjnych na Kaukazie i w Azji Środkowej. W1, U1

4. Państwa nieuznawane: Abchazja, Osetia Płd. i ich systemy prawne i administracyjne. W1, U1

5. Ewolucja ustroju państw na przykładzie kolejnych konstytucji. W1

6. Funkcjonowanie ustroju konstytucyjnego: teoria i praktyka. W1, U1

7. Wymiar sprawiedliwości i jego znaczenie. Ochrona praw człowieka. W1, U1

8. Obecne reformy prawa w regionie i ich specyfika (na wybranych przykładach). W1, W2, U1

9. Zróżnicowanie losów ustrojów prawno-administracyjnych państw Azji Środkowej
i Kaukazu. W1, W2, U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

seminarium, wykład konwencjonalny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie referatu 10

przygotowanie do egzaminu 10

uczestnictwo w egzaminie 3

przygotowanie do zajęć 27

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

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

U1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Systemy prawno-administracyjne państw

wschodnioeuropejskich

Nazwa przedmiotu
Systemy prawno-administracyjne państw wschodnioeuropejskich

Klasyfikacja ISCED
0421 Prawo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 5

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Nabycie przez studenta wiedzy na temat systemów prawno-administracyjnych funkcjonujących w Rosji
i państwach postradzieckiej Europy.

C2 Zaznajomienie studenta z historią, strukturami i specyfiką systemów administracyjnych Rosji i poszczególnych
państw postradzieckiej Europy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student posiada ogólną wiedzę w zakresie historycznej i współczesnej struktury
administracyjnej krajów postradzieckiej Europy.

SEA_K1_W01,
SEA_K1_W05

W2 Student ma podstawową wiedzę w zakresie politycznego funkcjonowania państw
postradzieckiej Europy.

SEA_K1_W05,
SEA_K1_W07

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student posiada umiejętność rozumienia, analizowania i interpretowania konkretnych
zjawisk społecznych (w tym politycznych, prawnych i ekonomicznych) na obszarze
postradzieckiej Europy.

SEA_K1_U02

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Pojęcie systemu prawnego i systemu administracji. W1

2. Model państwa postradzieckiego w Europie Wschodniej: cechy wspólne i specyfika. W1, U1

3. Historia i rozwój systemów administracyjnych w Europie Wschodniej. W1, W2, U1

4. Ewolucja ustroju państw postradzieckiej Europy. W2, U1

5. Funkcjonowanie ustroju konstytucyjnego: teoria i praktyka. W1, W2, U1

6. Wymiar sprawiedliwości i jego znaczenie. Ochrona praw człowieka. W2, U1

7. Obecne reformy prawa w regionie i ich specyfika (na wybranych przykładach). W1, W2, U1

8. Zróżnicowanie losów ustrojów prawno-administracyjnych państw Europy Wschodniej. W1, W2, U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

seminarium, wykład konwencjonalny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie referatu 10

przygotowanie do egzaminu 10

uczestnictwo w egzaminie 3

przygotowanie do zajęć 27

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

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

U1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Praktyka tłumaczenia

Nazwa przedmiotu
Praktyka tłumaczenia

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 6

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka rosyjskiego na poziomie B2

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest zapoznanie się z podstawowymi zasadami tłumaczenia pisemnego i ustnego (konsekutywnego
i symultanicznego) oraz wyrobienie umiejętności korzystania ze słowników specjalistycznych i poszukiwania
innych źródeł informacji. Na zajęciach ćwiczona jest również umiejętność parafrazowania zadanych wypowiedzi,
a studenci mają możliwość sprawdzenia swoich umiejętności na różnych gatunkowo tekstach (zestaw,
skompletowany przez prowadzącego i dostosowany do potrzeb i poziomu grupy).

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 teksty rosyjskie SEA_K1_W01

W2 potrafi tłumaczyć teksty publicystyczne SEA_K1_W02

W3 potrafi tłumaczyć teksty naukowe (kulturoznawcze) SEA_K1_W06

W4 potrafi tłumaczyć ustnie SEA_K1_W07

W5 tłumaczenie konsekutywne SEA_K1_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1 tłumaczyć ustnie (teksty humanistyczne) SEA_K1_U02

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1 jest gotów do współpracy z grupą SEA_K1_K02

K2 praca w grupie w języku rosyjskim SEA_K1_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. teksty naukowo-publicystyczne W1, W2, W3, W4, W5,
U1, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie
pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na
ocenę

Warunkiem zaliczenia jest obecność studenta na zajęciach i aktywne w nich
uczestnictwo, posiadanie odrobionych zadań domowych. Zaliczone
pozytywnie końcowe kolokwium zaliczeniowe, składające się z dwóch
części: 1. tłumaczenie pisemne tekstu wybranego przez nauczyciela 2.
tłumaczenie ustne konsekutywne po uprzednim zapoznaniu się z tekstem.

Bilans punktów ECTS

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

ćwiczenia 30

analiza problemu 15

poznanie terminologii obcojęzycznej 15

rozwiązywanie zadań problemowych 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

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 zaliczenie ustne zaliczenie na ocenę

W1 x x

W2 x x

W3 x x x

W4 x x

W5 x x x

U1 x x

K1 x x x

K2 x x x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Potencjał turystyczny obszaru

eurazjatyckiego

Nazwa przedmiotu
Potencjał turystyczny obszaru eurazjatyckiego

Klasyfikacja ISCED
0314 Socjologia i kulturoznawstwo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 6

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Posiada podstawową wiedzę w zakresie geografii fizycznej
i społecznej krajów obszaru eurazjatyckiego

SEA_K1_W01, SEA_K1_W02,
SEA_K1_W05, SEA_K1_W10

W2 Posiada podstawową wiedzę w zakresie geografii fizycznej
i społecznej krajów obszaru eurazjatyckiego

SEA_K1_W05, SEA_K1_W06,
SEA_K1_W09, SEA_K1_W10

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy SEA_K1_U01, SEA_K1_U02

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 rozpoznawać, wartościować i podejmować role społeczne na różnych
polach aktywności osobistej i zawodowej SEA_K1_K01, SEA_K1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z potencjałem turystycznym Rosji
i terenów dawnego ZSRR. Zajęcia w formie konwersatorium pozwolą poznać regiony
turystyczne omawianego obszaru, wskazać najważniejsze atrakcje turystyczne,
scharakteryzować uwarunkowania rozwoju ruchu turystycznego oraz zaproponować
możliwości wykorzystania potencjału turystycznego w celu budowania indywidualnej
ścieżki kariery absolwenta. Ramowy plan kursu: 1. Turystyka jako fenomen
gospodarczy, kulturowy i społeczny 2. Gałęzie przemysłu turystycznego 3. Krótka
historia turystyki w Europie Wschodniej 4. Region euroazjatycki w kontekście
globalnej turystyki 5. Potencjał turystyczny regionu w kontekście różnych typów
turystyki: - turystyka dziedzictwa - turystyka etniczna - turystyka religijna
i pielgrzymkowa - turystyka ekologiczna - turystyka sportów ekstremalnych 6.
Uwarunkowania pracy pilota i przewodnika na obszarze postradzieckim 7. Specyfika
współpracy z branżą turystyczną regionu

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium projekt uczestnictwo w zajęciach praca własna studenta nad literaturą i materiałami
źródłowymi, egzamin/zaliczenie w formie projektu

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 20

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

przygotowanie do zajęć 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut



Sylabusy 206 / 212

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

projekt

W1 x

W2 x

U1 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Internet i rywalizacja informacyjna na

obszarze postradzieckim

Nazwa przedmiotu
Internet i rywalizacja informacyjna na obszarze postradzieckim

Klasyfikacja ISCED
0211 Techniki audiowizualne i produkcje mediów

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 6

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami dotyczącymi Internetu oraz
usystematyzowanie wiedzy dotyczącej rywalizacji informacyjnej na obszarze eurazjatyckim.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student zna strukturę systemu prawa i treść kluczowych norm prawnych związanych
z Internetem na obszarze postradzieckim. Zna zależności między technologią
a zmianami społecznymi, rozumie uwarunkowania kultury Internetu.

SEA_K1_W05,
SEA_K1_W08

Umiejętności – Student potrafi:

U1 scharakteryzować przemiany społeczne i kulturowe zaistniałe pod wpływem nowych
technologii. SEA_K1_U02

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 aktywnie uczestniczyć w pracy w grupach, współpracować z przedstawicielami innych
kręgów kulturowych.Student jest świadomy roli Internetu w obrocie gospodarczym. SEA_K1_K02
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Specyfika społeczeństwa sieciowego i komunikacji sieciowej. Historia społeczności
wirtualnych, ich cechy charakterystyczne. Internet w poszczególnych krajach
eurazjatyckich - Runet, Armnet, Казне́т,Интернет в Грузии.

W1

2.
Typy relacji i więzi społecznych w społecznościach sieciowych. Kategorie komunikacji
sieciowej (bezpośrednia; pośrednia, asynchroniczna). Komunikacja aktywna - portale
społecznościowe, elektroniczne wydania niektórych gazet z obszaru eurazjatyckiego,
periodyki, online serwisy informacyjne, newslettery.

W1

3.

Blogging, grupy dyskusyjne, grupy wsparcia, serwisy specjalistyczne w Gruzji,
Armenii, Kazachstanie, na Ukrainie, w Turkmenistanie i w Tadżykistanie. Komunikacja
za pomocą social media – możliwości i zagrożenia. Globalne projekty społeczności
sieciowych. Audytorium Internetu na obszarze postradzieckim - kim są użytkownicy
internetu w krajach Europy Wschodniej i Centralnej Azji?

U1, K1

4.

Internet w przestrzeni poradzieckiej.Przestrzeń wolności, terytorium ograniczeń
i szarych obszarów. Uregulowania prawne dotyczące Internetu na obszarze
eurazjatyckim. Wpływ komunikacji sieciowej na kształt dyskursu publicznego
i redystrybucję władzy. Czy Internet może stać się politycznym narzędziem
na obszarze postsowieckim?

W1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne Dozwolona dwukrotna nieobecność na zajęciach plus pozytywne
zaliczenie testu opisowego.

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

poznanie terminologii obcojęzycznej 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

przygotowanie do egzaminu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

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

U1 x

K1 x
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Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU
Seminarium licencjackie zakończone

napisaniem pracy dyplomowej

Nazwa przedmiotu
Seminarium licencjackie zakończone napisaniem pracy dyplomowej

Klasyfikacja ISCED
0312 Politologia i wiedza o społeczeństwie

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 6

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba punktów ECTS
11

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Doprowadzenie studentów do ukończenia pracy licencjackiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 najważniejsze problemy rozwojowe obszaru eurazjatyckiego oraz
metody badań nad zagadnieniami społeczno-politycznymi.

SEA_K1_W01, SEA_K1_W02,
SEA_K1_W03, SEA_K1_W04,
SEA_K1_W05, SEA_K1_W06,
SEA_K1_W07, SEA_K1_W08,
SEA_K1_W09, SEA_K1_W10

Umiejętności – Student potrafi:

U1
wyszukiwać, dokonywać krytycznej oceny, analizować
i wykorzystywać informacje płynące z różnych źródeł w celu
pomyślnego ukończenia licencjackiego programu badawczego.

SEA_K1_U01, SEA_K1_U02, SEA_K1_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 określenia priorytetów badawczych nad obszarem eurazjatyckim oraz
do skutecznego pogłębiania wiedzy w wybranym temacie. SEA_K1_K01, SEA_K1_K03

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Hierarchia ważności zagadnień dotyczących obszaru eurazjatyckiego w pracach
badawczych i tworzeniu koncepcji pracy. W1, U1, K1

2. Modyfikacja struktury pracy licencjackiej na podstawie analizy danych i literatury. U1, K1

3. Redakcja pracy licencjackiej w odniesieniu do tradycji redakcyjnych i specyfiki
tematu. U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

seminarium

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Warunkiem zaliczenia seminarium jest prezentacja wyników
pracy oraz jej złożenie.

Bilans punktów ECTS

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

seminarium 30

przygotowanie projektu 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

przeprowadzenie badań literaturowych 30

przygotowanie pracy dyplomowej 180

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
330

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 prezentacja

W1 x x

U1 x x

K1 x x




