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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%

Językoznawstwo 14%

Nauki o kulturze i religii 12%

Nauki o komunikacji społecznej i mediach 6%

Ekonomia i finanse 5%

Historia 5%

Nauki prawne 3%

Filozofia 2%

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.
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.
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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 przy ul. W. Rejmonta 4. Instytut
zajmuje część dwóch kondygnacji, znajdujących się na parterze oraz pierwszym piętrze o łącznej powierzchni użytkowej
514,44 m ². Instytut dysponuje salami dydaktycznymi, gabinetami pracowników oraz sekretariatami.
Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników Instytutu Rosji i Europy Wschodniej odbywają są w następujących
salach dydaktycznych:

- sala 107 (1 piętro)- 25 miejsc (sala wykładowa)
- sala 112 (1-piętro) – 20 miejsc (sala seminaryjna/ sala obrad IRIEW)
-  sala 143 (1-piętro) – 30 miejsc (sala seminaryjna)
-  sala 09 (parter) – 40 miejsc (sala wykładowa)
-  sala 016 (parter)– 14 miejsc
-  sala 020 (parter)– 35 miejsc

We wszystkich pomieszczeniach Instytutu studenci oraz pracownicy mają dostęp do bezprzewodowego Internetu, zarówno w
salach dydaktycznych, jak i w korytarzu. 
 
Biblioteka wydziałowa zajmuje powierzchnię 1529 m.kw. (wypożyczalnia, czytelnia, magazyny); gromadzi podręczniki,
monografie i publikacje oraz czasopisma naukowe. Biblioteka udostępnia zbiory do domu oraz do pracy na miejscu. W
bibliotece znajdują się miejsca dla pracy cichej studentów. Znaczna część zbiorów ulokowana jest w tzw. wolnym dostępie.
Księgozbiory zabezpieczone zostały chipami. Przy wyjściach z biblioteki umieszczone są bramki elektroniczne. Funkcjonuje
także tzw. wrzutnia nocna, umożliwiająca zwroty książek o dowolnej porze. 
W w/w pomieszczeniach jest możliwość korzystania z bezprzewodowego Internetu.
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Program

Podstawowe informacje

Klasyfikacja ISCED: 0312

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.

Liczba punktów ECTS

konieczna do ukończenia studiów 180

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia 68

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych 26

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej 56

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych 0

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych 12

Liczba godzin zajęć

Łączna liczba godzin zajęć: 1608

Praktyki zawodowe

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

brak

Ukończenie studiów
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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 Treść 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 Treść 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 Treść 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 Treść 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 14 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru w
tym 3 przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą
uruchomione w danym roku akademickim.

 

Semestr 1

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Dawne dzieje Europy Wschodniej 30 4,0 egzamin O

Wprowadzenie do studiów eurazjatyckich z elementami geografii 30 4,0 zaliczenie na
ocenę O

Procesy etnopolityczne na obszarze eurazjatyckim 30 4,0 zaliczenie na
ocenę O

Język rosyjski 90 6,0 zaliczenie na
ocenę O

Wychowanie fizyczne 30 - zaliczenie O

Szkolenie BHK 4 - zaliczenie O

Szkolenie uniwersyteckie 4 - zaliczenie O

Grupa przedmiotów fakultatywnych F

W pierwszym semestrze Student zobowiązany jest do zrealizowania 3 przedmiotów fakultatywnych z przedstawionej listy
przedmiotów do wyboru. Dyrekcja Instytutu wskazuje, ktore przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku
akademickim.

Aby działać efektywniej, trzeba myśleć. Podstawy socjotechniki 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Bezpieczeństwo ekonomiczne Europy Wschodniej 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Bezpieczeństwo ekonomiczne państw Azji Centralnej 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Bezpieczeństwo ekonomiczne państw Kaukazu Południowego 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Doktryny polityczne i prawne obszaru eurazjatyckiego 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Doktryna narodowa w rosyjskiej filozofii politycznej 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Edukacja i nauka w Rosji 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Geopolitics: a Historical and Typological Overview 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Homo (post) sovieticus – portret antropologiczny 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Human – Culture – Technologies. Russian Ideas of Immortality 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Introduction to Modern Diplomacy 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Konstytucje na obszarze eurazjatyckim 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Kultura rosyjska w Azji Centralnej, Azja Centralna w kulturze
rosyjskiej – wybrane teksty kultury XIX – XXI wieku 30 4,0 zaliczenie na

ocenę F

Major Doctrines of Political Thought in the Eurasian Area 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Modernizacja w cieniu Allaha. Współczesny Iran 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Miasto w kulturze rosyjskiej 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Nieposłuszeństwo obywatelskie w państwach obszaru
eurazjatyckiego 30 4,0 zaliczenie na

ocenę F

Nowy Rosjanin (reportaż, beletrystyka, film) 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Obraz stosunków rosyjsko-amerykańskich w rosyjskich mediach
po 1991 30 4,0 zaliczenie na

ocenę F

OSCE and the Changing World 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Prawno-ustrojowa ewolucja współczesnej Rosji 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Rosja: gospodarka w służbie polityce 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Rosyjska myśl polityczna X-XX wiek 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Russian Nationalism: Its Development and Varieties 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Russian Conservatism Throughout Centuries 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Rosyjska dyplomacja w zarysie 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Rosyjska propaganda medialna 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Systems in Interactions: Culture – Politics – Economics in the Post-
Soviet Area 30 4,0 zaliczenie na

ocenę F

Tożsamość kulturowa Białorusi. Tradycje a współczesność 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Wielka Wojna Ojczyźniana 1941-1945 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Историческое образование в странах евразийского
пространства 30 4,0 zaliczenie na

ocenę F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Политика памяти в странах евразийского пространства 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Semestr 2

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Filozofia 30 4,0 egzamin O

Cywilizacja Imperium Rosyjskiego 30 4,0 egzamin O

Komunikacja międzykulturowa 30 3,0 zaliczenie na
ocenę O

Ochrona własności intelektualnej 10 1,0 zaliczenie na
ocenę O

Język rosyjski 90 6,0 zaliczenie na
ocenę O

Wychowanie fizyczne 30 - zaliczenie O

Grupa przedmiotów fakultatywnych F

W drugim semestrze Student zobowiązany jest do zrealizowania 3 przedmiotów fakultatywnych z przedstawionej listy
przedmiotów do wyboru. Dyrekcja Instytutu wskazuje, ktore przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku
akademickim.

Aby działać efektywniej, trzeba myśleć. Podstawy socjotechniki 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Bezpieczeństwo ekonomiczne państw Kaukazu Południowego 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Bezpieczeństwo ekonomiczne państw Azji Centralnej 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Bezpieczeństwo ekonomiczne Europy Wschodniej 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Doktryna narodowa w rosyjskiej filozofii politycznej 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Doktryny polityczne i prawne obszaru eurazjatyckiego 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Edukacja i nauka w Rosji 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Geopolitics: a Historical and Typological Overview 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Homo (post) sovieticus – portret antropologiczny 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Introduction to Modern Diplomacy 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Human – Culture – Technologies. Russian Ideas of Immortality 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Kultura rosyjska w Azji Centralnej, Azja Centralna w kulturze
rosyjskiej – wybrane teksty kultury XIX – XXI wieku 30 4,0 zaliczenie na

ocenę F

Konstytucje na obszarze eurazjatyckim 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Major Doctrines of Political Thought in the Eurasian Area 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Modernizacja w cieniu Allaha. Współczesny Iran 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Miasto w kulturze rosyjskiej 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Nieposłuszeństwo obywatelskie w państwach obszaru
eurazjatyckiego 30 4,0 zaliczenie na

ocenę F

Nowy Rosjanin (reportaż, beletrystyka, film) 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Obraz stosunków rosyjsko-amerykańskich w rosyjskich mediach
po 1991 30 4,0 zaliczenie na

ocenę F

OSCE and the Changing World 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Prawno-ustrojowa ewolucja współczesnej Rosji 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Russian Conservatism Throughout Centuries 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Russian Nationalism: Its Development and Varieties 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Rosja: gospodarka w służbie polityce 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Rosyjska dyplomacja w zarysie 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Rosyjska propaganda medialna 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Rosyjska myśl polityczna X-XX wiek 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Systems in Interactions: Culture – Politics – Economics in the Post-
Soviet Area 30 4,0 zaliczenie na

ocenę F

Tożsamość kulturowa Białorusi. Tradycje a współczesność 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Wielka Wojna Ojczyźniana 1941-1945 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Политика памяти в странах евразийского пространства 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Историческое образование в странах евразийского
пространства 30 4,0 zaliczenie na

ocenę F
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Semestr 3

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Wprowadzenie do nauk o polityce i administracji 30 4,0 zaliczenie na
ocenę O

Historia narodów Kaukazu 30 4,0 egzamin O

Polityka i gospodarka ZSRR 30 4,0 zaliczenie na
ocenę O

Polityka medialna na obszarze eurazjatyckim 30 3,0 egzamin O

Społeczeństwo i kultura współczesnej Rosji 30 3,0 zaliczenie na
ocenę O

Język rosyjski 90 6,0 egzamin O

Grupa przedmiotów fakultatywnych F

W trzecim semestrze Student zobowiązany jest do zrealizowania 2 przedmiotów fakultatywnych z przedstawionej listy
przedmiotów do wyboru. Dyrekcja Instytutu wskazuje, ktore przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku
akademickim.

Aby działać efektywniej, trzeba myśleć. Podstawy socjotechniki 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Bezpieczeństwo ekonomiczne Europy Wschodniej 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Bezpieczeństwo ekonomiczne państw Kaukazu Południowego 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Bezpieczeństwo ekonomiczne państw Azji Centralnej 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Doktryna narodowa w rosyjskiej filozofii politycznej 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Doktryny polityczne i prawne obszaru eurazjatyckiego 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Edukacja i nauka w Rosji 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Geopolitics: a Historical and Typological Overview 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Homo (post) sovieticus – portret antropologiczny 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Human – Culture – Technologies. Russian Ideas of Immortality 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Introduction to Modern Diplomacy 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Kultura rosyjska w Azji Centralnej, Azja Centralna w kulturze
rosyjskiej – wybrane teksty kultury XIX – XXI wieku 30 4,0 zaliczenie na

ocenę F

Konstytucje na obszarze eurazjatyckim 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Modernizacja w cieniu Allaha. Współczesny Iran 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Major Doctrines of Political Thought in the Eurasian Area 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Miasto w kulturze rosyjskiej 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Nieposłuszeństwo obywatelskie w państwach obszaru
eurazjatyckiego 30 4,0 zaliczenie na

ocenę F

Nowy Rosjanin (reportaż, beletrystyka, film) 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Obraz stosunków rosyjsko-amerykańskich w rosyjskich mediach
po 1991 30 4,0 zaliczenie na

ocenę F

OSCE and the Changing World 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Prawno-ustrojowa ewolucja współczesnej Rosji 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Russian Nationalism: Its Development and Varieties 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Russian Conservatism Throughout Centuries 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Rosyjska myśl polityczna X-XX wiek 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Rosyjska dyplomacja w zarysie 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Rosja: gospodarka w służbie polityce 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Rosyjska propaganda medialna 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Systems in Interactions: Culture – Politics – Economics in the Post-
Soviet Area 30 4,0 zaliczenie na

ocenę F

Tożsamość kulturowa Białorusi. Tradycje a współczesność 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Wielka Wojna Ojczyźniana 1941-1945 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Историческое образование в странах евразийского
пространства 30 4,0 zaliczenie na

ocenę F

Политика памяти в странах евразийского пространства 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Semestr 4

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Kształtowanie Narodów Azji Środkowej 30 4,0 zaliczenie na
ocenę O

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

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Internet i rywalizacja informacyjna na obszarze postradzieckim 30 4,0 zaliczenie na
ocenę O

Religie obszaru eurazjatyckiego 30 4,0 zaliczenie na
ocenę O

Język rosyjski 60 4,0 zaliczenie na
ocenę O

Grupa przedmiotów fakultatywnych F

W czwartym semestrze Student zobowiązany jest do zrealizowania 2 przedmiotów fakultatywnych z przedstawionej listy
przedmiotów do wyboru. Dyrekcja Instytutu wskazuje, ktore przedmioty fakultatywne bedą uruchomione w danym roku
akademickim.

Aby działać efektywniej, trzeba myśleć. Podstawy socjotechniki 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Bezpieczeństwo ekonomiczne Europy Wschodniej 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Bezpieczeństwo ekonomiczne państw Azji Centralnej 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Bezpieczeństwo ekonomiczne państw Kaukazu Południowego 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Doktryna narodowa w rosyjskiej filozofii politycznej 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Doktryny polityczne i prawne obszaru eurazjatyckiego 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Edukacja i nauka w Rosji 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Geopolitics: a Historical and Typological Overview 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Human – Culture – Technologies. Russian Ideas of Immortality 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Homo (post) sovieticus – portret antropologiczny 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Introduction to Modern Diplomacy 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Kultura rosyjska w Azji Centralnej, Azja Centralna w kulturze
rosyjskiej – wybrane teksty kultury XIX – XXI wieku 30 4,0 zaliczenie na

ocenę F

Konstytucje na obszarze eurazjatyckim 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Modernizacja w cieniu Allaha. Współczesny Iran 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Major Doctrines of Political Thought in the Eurasian Area 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Miasto w kulturze rosyjskiej 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Nieposłuszeństwo obywatelskie w państwach obszaru
eurazjatyckiego 30 4,0 zaliczenie na

ocenę F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Nowy Rosjanin (reportaż, beletrystyka, film) 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Obraz stosunków rosyjsko-amerykańskich w rosyjskich mediach
po 1991 30 4,0 zaliczenie na

ocenę F

OSCE and the Changing World 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Prawno-ustrojowa ewolucja współczesnej Rosji 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Russian Conservatism Throughout Centuries 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Rosyjska myśl polityczna X-XX wiek 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Rosyjska dyplomacja w zarysie 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Rosja: gospodarka w służbie polityce 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Russian Nationalism: Its Development and Varieties 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Rosyjska propaganda medialna 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Systems in Interactions: Culture – Politics – Economics in the Post-
Soviet Area 30 4,0 zaliczenie na

ocenę F

Tożsamość kulturowa Białorusi. Tradycje a współczesność 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Wielka Wojna Ojczyźniana 1941-1945 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Политика памяти в странах евразийского пространства 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Историческое образование в странах евразийского
пространства 30 4,0 zaliczenie na

ocenę F

Semestr 5

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Systemy i życie polityczne państw Europy Wschodniej 30 4,0 egzamin O

Theory of International Relations 30 4,0 egzamin O

Systemy prawno-administracyjne państw Kaukazu i Azji Środkowej 30 4,0 egzamin O

Idee i doktryny polityczne na obszarze eurazjatyckim 30 4,0 zaliczenie na
ocenę O

Język rosyjski 30 2,0 egzamin O

Seminarium licencjackie 30 4,0 zaliczenie O

Grupa przedmiotów fakultatywnych F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

W piątym semestrze Student zobowiązany jest do zrealizowania 2 przedmiotów fakultatywnych z przedstawionej listy
przedmiotów do wyboru. Dyrekcja Instytutu wskazuje, ktore przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku
akademickim.

Aby działać efektywniej, trzeba myśleć. Podstawy socjotechniki 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Bezpieczeństwo ekonomiczne Europy Wschodniej 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Bezpieczeństwo ekonomiczne państw Kaukazu Południowego 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Bezpieczeństwo ekonomiczne państw Azji Centralnej 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Doktryna narodowa w rosyjskiej filozofii politycznej 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Doktryny polityczne i prawne obszaru eurazjatyckiego 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Edukacja i nauka w Rosji 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Geopolitics: a Historical and Typological Overview 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Homo (post) sovieticus – portret antropologiczny 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Human – Culture – Technologies. Russian Ideas of Immortality 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Introduction to Modern Diplomacy 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Kultura rosyjska w Azji Centralnej, Azja Centralna w kulturze
rosyjskiej – wybrane teksty kultury XIX – XXI wieku 30 4,0 zaliczenie na

ocenę F

Major Doctrines of Political Thought in the Eurasian Area 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Miasto w kulturze rosyjskiej 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Nowy Rosjanin (reportaż, beletrystyka, film) 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Konstytucje na obszarze eurazjatyckim 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Russian Conservatism Throughout Centuries 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Russian Nationalism: Its Development and Varieties 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Systems in Interactions: Culture – Politics – Economics in the Post-
Soviet Area 30 4,0 zaliczenie na

ocenę F

Tożsamość kulturowa Białorusi. Tradycje a współczesność 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Prawno-ustrojowa ewolucja współczesnej Rosji 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Rosyjska propaganda medialna 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Obraz stosunków rosyjsko-amerykańskich w rosyjskich mediach
po 1991 30 4,0 zaliczenie na

ocenę F

OSCE and the Changing World 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Wielka Wojna Ojczyźniana 1941-1945 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Nieposłuszeństwo obywatelskie w państwach obszaru
eurazjatyckiego 30 4,0 zaliczenie na

ocenę F

Rosyjska myśl polityczna X-XX wiek 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Modernizacja w cieniu Allaha. Współczesny Iran 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Rosyjska dyplomacja w zarysie 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Политика памяти в странах евразийского пространства 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Rosja: gospodarka w służbie polityce 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Историческое образование в странах евразийского
пространства 30 4,0 zaliczenie na

ocenę F

Semestr 6

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Systemy i życie polityczne państw Europy Wschodniej 30 4,0 egzamin O

Systemy i życie polityczne państw Kaukazu i Azji Środkowej 30 4,0 egzamin O

Problemy bezpieczeństwa na obszarze eurazjatyckim 30 4,0 zaliczenie na
ocenę O

Praktyka tłumaczenia 30 2,0 zaliczenie na
ocenę O

Seminarium licencjackie 30 8,0 zaliczenie O

Grupa przedmiotów fakultatywnych F

W szóstym semestrze Student zobowiązany jest do zrealizowania 2 przedmiotów fakultatywnych z przedstawionej listy
przedmiotów do wyboru. Dyrekcja Instytutu wskazuje, ktore przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku
akademickim.

Aby działać efektywniej, trzeba myśleć. Podstawy socjotechniki 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Bezpieczeństwo ekonomiczne Europy Wschodniej 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Bezpieczeństwo ekonomiczne państw Azji Centralnej 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Bezpieczeństwo ekonomiczne państw Kaukazu Południowego 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Doktryny polityczne i prawne obszaru eurazjatyckiego 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Doktryna narodowa w rosyjskiej filozofii politycznej 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Geopolitics: a Historical and Typological Overview 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Edukacja i nauka w Rosji 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Homo (post) sovieticus – portret antropologiczny 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Human – Culture – Technologies. Russian Ideas of Immortality 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Introduction to Modern Diplomacy 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Konstytucje na obszarze eurazjatyckim 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Kultura rosyjska w Azji Centralnej, Azja Centralna w kulturze
rosyjskiej – wybrane teksty kultury XIX – XXI wieku 30 4,0 zaliczenie na

ocenę F

Modernizacja w cieniu Allaha. Współczesny Iran 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Major Doctrines of Political Thought in the Eurasian Area 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Miasto w kulturze rosyjskiej 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Nieposłuszeństwo obywatelskie w państwach obszaru
eurazjatyckiego 30 4,0 zaliczenie na

ocenę F

Nowy Rosjanin (reportaż, beletrystyka, film) 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

OSCE and the Changing World 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Obraz stosunków rosyjsko-amerykańskich w rosyjskich mediach
po 1991 30 4,0 zaliczenie na

ocenę F

Prawno-ustrojowa ewolucja współczesnej Rosji 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Rosyjska dyplomacja w zarysie 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Rosyjska myśl polityczna X-XX wiek 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Rosja: gospodarka w służbie polityce 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Rosyjska propaganda medialna 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Russian Conservatism Throughout Centuries 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Russian Nationalism: Its Development and Varieties 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Systems in Interactions: Culture – Politics – Economics in the Post-
Soviet Area 30 4,0 zaliczenie na

ocenę F

Tożsamość kulturowa Białorusi. Tradycje a współczesność 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Wielka Wojna Ojczyźniana 1941-1945 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Историческое образование в странах евразийского
пространства 30 4,0 zaliczenie na

ocenę F

Политика памяти в странах евразийского пространства 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

O - obowiązkowy
F - fakultatywny
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Dawne dzieje Europy Wschodniej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.110.5cac67d9e8a29.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Historia

Klasyfikacja ISCED
0222Historia i archeologia

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

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 Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 m podstawy historii obszaru postradzieckiego w jego
cywilizacyjnym ujęciu SEA_K1_W01 zaliczenie ustne
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W2 główne cechy i znaczenie warunków geograficznych
obszaru eurazjatyckiego SEA_K1_W02 zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 sporządzić i wykonać projekt dotyczący studiów nad
obszarem eurazjatyckim SEA_K1_U01 zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student gotów do samodzielnego pogłębianie wiedzy
o obszarze SEA_K1_K01 zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

analiza problemu 90

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

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 z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie ustne Doposzczalne są dwie nieobecności

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Wprowadzenie do studiów eurazjatyckich z elementami geografii
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.110.61fbb195a2d4c.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

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 Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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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

zaliczenie ustne

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 zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

SEA_K1_K03 zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

przygotowanie referatu 10

przygotowanie do egzaminu 15

uczestnictwo w egzaminie 2

poznanie terminologii obcojęzycznej 8

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

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
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2.
Obszar eurazjatycki jako przestrzeń geograficzna. Geografia obszaru na
przestrzeni wieków. Geograficzne i geopolityczne oblicze Rosji. Geografia fizyczna,
demograficzna i polityczna obszaru eurazjatyckiego

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa
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Procesy etnopolityczne na obszarze eurazjatyckim
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.110.61fbb7d0e1341.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest zapoznanie studentów z głównymi tendencjami procesów etnopolitycznych na obszarze
postradzieckim.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Posiada pogłębioną wiedzę na temat kultur
współczesnego świata eurazjatyckiego SEA_K1_W06 zaliczenie ustne,

zaliczenie na ocenę
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W2
Ma pogłębioną wiedzę o człowieku i społeczeństwie
jako podmiotach struktur i instytucji społecznych
w odniesieniu do wybranych dziedzin jego aktywności

SEA_K1_W03,
SEA_K1_W07

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Posiada umiejętność rozumienia, krytycznej oceny
i analizy zjawisk politycznych, społecznych
i gospodarczych w perspektywie krajowej i regionalnej

SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

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

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

przygotowanie do zajęć 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.  Etniczność i polityka. W1, W2, U1, K1

2. Modernizm, perenializm, prymordializm, krytyka instrumentalistyczna,
etnosymbolizm. W1, W2, U1, K1

3. Imperium a państwo narodowe. W1, W2, U1, K1

4. Spadek po imperium: pojęcie narodu i pojęcie obywatelstwa. W1, W2, U1, K1

5. Etnia i naród. Państwo narodowe. Tożsamość narodowa. W1, W2, U1, K1

6. Rozpowszechnienie się i znaczenie nacjonalizmu. Nacjonalizmy na terenach
postradzieckich. W1, W2, U1, K1

7. Nacjonalizm etniczny i nacjonalizm obywatelski. W1, W2, U1, K1

8. Etniczność jako zasób polityczny. Konstruowanie i polityzacja etniczności. W1, W2, U1, K1
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9. Polityczna rola mniejszości etnicznych. Demokracja i problemy mniejszości
etnicznej. W1, W2, U1, K1

10. Istota konfliktów etnopolitycznych; typy konfliktów etnopolitycznych. W1, W2, U1, K1

11. Faktor etniczny w politycznym życiu Rosji. W1, W2, U1, K1

12. Prawo nacji na samostanowienie. Główne kolizje prawne w etnopolityce. W1, W2, U1, K1

13. Rasizm i ludobójstwo – skrajne formy etnopolityki. W1, W2, U1, K1

14. Etniczna problematyka w środkach masowego przekazu. Reklama i kampanie
informacyjne. W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

konsultacje, metody e-learningowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład
konwencjonalny, burza mózgów, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie ustne, zaliczenie na ocenę Obecność i udział w zajęciach, kolokwium ustne
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Język rosyjski
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.11F0.5cac67d9e5c04.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0231Nauka języków

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 90

Liczba
punktów ECTS
6.0

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 90

Liczba
punktów ECTS
6.0

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 90

Liczba
punktów ECTS
6.0
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Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Liczba
punktów ECTS
4.0

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

SEMESTR 1: Celem praktycznej nauki języka rosyjskiego jest: - opanowanie alfabetu oraz zasad prawidłowej
wymowy w języku rosyjskim - osiągniecie poziomu podstawowego w posługiwaniu się językiem rosyjskim oraz
w rozumieniu ze słuchu specjalnie przygotowanych pod względem tempa nagrań tekstów radiowych serwisów
informacyjnych - czytanie ze zrozumieniem tekstów publicystycznych, korzystanie z różnorodnych źródeł
informacji w języku rosyjskim - wypracowanie umiejętności aktywnych - mówienia i pisania - przyswajanych
w ramach komunikacji oraz poprzez sporządzanie notatek z różnych źródeł informacji - opanowanie struktur
gramatycznych języka rosyjskiego - osiągnięcie podstawowej umiejętności reprodukcji treści informacji
medialnych i artykułów analitycznych w postaci ustnej i pisemnej - wprowadzenie leksyki codziennej oraz
słownictwa z wiadomości medialnych

C2

SEMESTR 2: Celem praktycznej nauki języka rosyjskiego jest: - osiągniecie poziomu podstawowego w budowaniu
prostych wypowiedzi ustnych i pisemnych, a także osiągniecie sprawności w rozumieniu ze słuchu odpowiednio
przygotowanych pod względem tempa nagrań tekstów radiowych serwisów informacyjnych - czytaniu
ze zrozumieniem tekstów publicystycznych, poszukiwaniu informacji medialnych na zadany temat publicystyczny
w języku rosyjskim - wypracowanie umiejętności aktywnych – parafrazy ustnej i pisemnej wysłuchanych
wiadomości - przyswajanych w ramach komunikacji oraz poprzez sporządzanie notatek z różnych źródeł
informacji - utrwalenie podstawowych reguł gramatycznych - osiągnięcie umiejętności reprodukcji treści
informacji medialnych i artykułów analitycznych w postaci ustnej i pisemnej - rozszerzenie zasobu słownictwa
w zakresie leksyki codziennej - nabranie biegłości w posługiwaniu się rosyjską klawiaturą językową

C3

SEMESTR 3: Celem praktycznej nauki języka rosyjskiego jest: - opanowanie języka rosyjskiej publicystyki oraz
mediów w stopniu zaawansowanym - rozumienie ze słuchu oryginalnych radiowych serwisów informacyjnych
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, komentarz własny i dyskusja na temat wybranego artykułu
publicystycznego - zaawansowana leksyka związana z zagadnieniami politycznymi, społecznymi, kulturalnymi -
powtórka i utrwalanie poznanych struktur gramatycznych

C4

SEMESTR 4: osiągnięcie poziomu B1 w posługiwaniu się językiem rosyjskim: - opanowanie w zaawansowany
sposób argumentacji językowej, wyrażanie własnej opinii, powoływanie się na wypowiedzi ekspertów
i publicystów - rozumienie ze słuchu fragmentów audycji radiowych w języku rosyjskim - czytanie
ze zrozumieniem - poznanie podstawowych struktur naukowych i stworzenie prezentacji eksperckiej w języku
rosyjskim - umiejętność napisania wypracowań, listów formalnych/nieformalnych, motywacyjnych - umiejętność
wyszukiwania i opracowania rosyjskojęzycznych materiałów tematycznych - udział w dyskusjach, formułowanie
wypowiedzi pisemnych w oparciu o przeprowadzone dyskusje, argumentacje w grupach, polaryzacja punktów
widzenia

C5

SEMESTR 5: osiągnięcie poziomu B2 w posługiwaniu się językiem rosyjskim: - umiejętność szybkiego czytania,
ogólnego lub szczegółowego rozumienia tekstu oraz wyszukiwania kluczowych informacji; - opanowanie struktur
gramatycznych oraz leksyki w zakresie bloków tematycznych na poziomie B2, dobór zróżnicowanych elementów
stylistycznych; - zdolność rozumienia tekstu audycji radiowych oraz wychwytywania szczegółowych informacji -
podstawowe struktury stylistyki naukowej - prezentacja ekspercka
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

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

SEA_K1_W07,
SEA_K1_W08

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
gromadzić i przedstawiać w formie pisemnej i ustnej,
w języku rosyjskim wiedzę na temat mechanizmów
społeczno-kulturowych badanego obszaru

SEA_K1_U01,
SEA_K1_U02,
SEA_K1_U04

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

SEA_K1_K02,
SEA_K1_K03,
SEA_K1_K04

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat 90

przygotowanie do zajęć 10

wykonanie ćwiczeń 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
160

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat 90

przygotowanie do zajęć 10

wykonanie ćwiczeń 30
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przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
160

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat 90

przygotowanie do zajęć 10

wykonanie ćwiczeń 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
160

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat 60

przygotowanie do zajęć 5

wykonanie ćwiczeń 5

przygotowanie do testu zaliczeniowego 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 5
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Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat 30

przygotowanie do zajęć 3

wykonanie ćwiczeń 3

przygotowanie do egzaminu 10

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
51

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

SEMESTR 1: 

- zasady fonetyczne i ortograficzne języka rosyjskiego

- etykieta językowa

- zagadnienia gramatyczne - czasownik, rzeczownik, przymiotnik, zaimek,
liczebniki główne

- leksyka codzienna (wprowadzenie): studia, dom, rodzina, mieszkanie, jedzenie,
czas wolny, zainteresowania, święta i tradycje

- czytanie i referowanie krótkich tekstów publicystycznych związanych z
zainteresowaniami Studenta

- słownictwo z wiadomości medialnych z zakresu: wypadki drogowe, katastrofy,
polityka, wybory, życie codzienne, akcje protestacyjne, tematyka związana ze
społeczeństwem i kulturą

W1, U1, K1

2.

SEMESTR 2: 

- struktury gramatyczne (odmiana czasownika, rzeczownika, zaimka,
przymiotnika, określanie czasu, daty)

- leksyka: wygląd zewnętrzny, ubranie, cechy charakteru, mój dzień, zdrowie i
sport, zakupy, usługi

- słownictwo z wiadomości medialnych z zakresu: wypadki drogowe, katastrofy,
polityka, wybory, życie codzienne, akcje protestacyjne, tematyka związana ze
społeczeństwem i kulturą, przestępczość i sądownictwo

- czytanie, omówienie i komentarz tekstów publicystycznych związanych z
zainteresowaniami Studenta

 

W1, U1, K1
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3.

SEMESTR 3: 

- informacja o sytuacji społecznej, politycznej, kulturowej na obszarze
eurazjatyckim

-leksyka: podróże i turystyka, środowisko, ekologia, klimat, pogoda, państwo i
instytucje, kultura

- słownictwo z wiadomości medialnych z zakresu: wypadki drogowe, katastrofy,
polityka, wybory, życie codzienne, akty protestacyjne, szeroko pojęta tematyka
dotycząca społeczeństwa i kultury, przestępczość i sądownictwo, ekonomia i
finanse

- realia społeczno-kulturowe świata rosyjskojęzycznego

- tryb rozkazujący, imieslów, odmiana liczebnika, krótka i pełna forma
przymiotnika

W1, U1, K1

4.

SEMESTR 4:

- uczestnictwo w dyskusji, argumentacja, wyrażanie własnego zdania
(niepewność, aprobata, dezaprobata, perswazja)

- problematyzowanie danego zagadnienia

- konstrukcja wypowiedzi pisemnej (np. reklamacja, zgłoszenie na konferencję,
rozprawka)

- wypowiedzi na tematy: problemy społeczne obszaru eurazjatyckiego, edukacja,
zatrudnienie, rozrywka, prawa i obowiązki, normy zachowań, podobieństwa i
różnice kulturowe, stereotypy, problematyczne kwestie historyczne)

- idiomy, zwroty frazeologiczne, przysłowia, gniazda słowotwórcze, synonimy,
antonimy

W1, U1, K1

5.

SEMESTR 5:

- audycje radiowe dotyczące zagadnień politycznych, historycznych, kulturowych
na obszarze eurazjatyckim

- stylistyka naukowa

- przygotowanie prezentacji eksperckiej

- utrwalenie struktur gramatyczno-leksykalnych na poziomie B2

 

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe, konwersatorium językowe, dyskusja, burza mózgów, metoda sytuacyjna,
analiza tekstów
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat zaliczenie na ocenę

Warunkiem podejścia do zaliczenia/egzaminu jest zaliczenie prac
cząstkowych oraz kolokwiów. Pozytywna ocena z pisemnego testu
gramatyczno-leksykalnego. Wypowiedź pisemna na podstawie 3-5
wiadomości. Wypowiedź ustna: przedstawienie tekstu publicystycznego i
prosta wypowiedź dotycząca poruszonego w tekście problemu.

Semestr 2

Metody nauczania:

ćwiczenia przedmiotowe, konwersatorium językowe, metody e-learningowe, dyskusja, burza mózgów, metoda sytuacyjna

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat zaliczenie na ocenę

Warunkiem podejścia do zaliczenia/egzaminu jest zaliczenie prac
cząstkowych oraz kolokwiów. Pisemny test gramatyczno-leksykalny,
wypowiedź pisemna na podstawie 3-5 wiadomości. Wypowiedź ustna:
przedstawienie tekstu publicystycznego i wypowiedź dotycząca
poruszonego w tekście problemu z własnym komentarzem.

Semestr 3

Metody nauczania:

ćwiczenia przedmiotowe, konwersatorium językowe, metody e-learningowe, dyskusja, burza mózgów, metoda sytuacyjna

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat egzamin pisemny,
egzamin ustny

Warunkiem podejścia do zaliczenia/egzaminu jest zaliczenie prac
cząstkowych oraz kolokwiów. Część pisemna: test gramatyczno-
leksykalny, wysłuchanie 3-5 bieżących informacji, nagranych z
radiowego serwisu rosyjskojęzycznego, parafraza i zapis ich treści
wraz z pisemnym komentarzem każdej wiadomości. Część ustna:
polega na dyskusji na temat zaproponowanego przez studenta
tekstu publicystycznego z wyrażeniem własnego punktu widzenia.

Semestr 4

Metody nauczania:

konwersatorium językowe, metody e-learningowe, dyskusja, burza mózgów, metoda sytuacyjna, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat zaliczenie na ocenę
Warunkiem podejścia do zaliczenia/egzaminu jest zaliczenie prac
cząstkowych oraz kolokwiów. Dyskusja na wybrany temat na podstawie
tekstu lub odsłuchanego fragmentu nagrania oraz wypowiedź pisemna
dotycząca poruszonych zagadnień.

Semestr 5

Metody nauczania:

ćwiczenia przedmiotowe, konwersatorium językowe, metody e-learningowe, dyskusja, burza mózgów, metoda sytuacyjna
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat egzamin pisemny,
egzamin ustny

Warunkiem podejścia do zaliczenia/egzaminu jest zaliczenie prac
cząstkowych, w tym prezentacji eksperckiej w trakcie trwania
semestru oraz kolokwiów. Egzamin pisemny i ustny, obejmujący
sprawdzenie kompetencji językowych w zakresie elementów
języka (gramatyka, leksyka) oraz sprawności językowych:
czytania ze zrozumieniem, mówienia, rozumienia ze słuchu i
tworzenia wypowiedzi pisemnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zajęcia obowiązkowe. Dopuszczasię po 3 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze 1-3, 2 dwie nieusprawiedliwione
nieobecności w  semestrze 4, 1 nieusprawiedliwioną nieobecność w semestrze 5.
Powyżej 10% nieobecności nieusprawiedliwionych uniemożliwia uzyskanie zaliczenia.
Wymagane jest zaliczenie przedmiotu Język rosyjski w semestrach poprzedzających nowy cykl zajęć.
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Szkolenie uniwersyteckie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.110.5cb0a0ede9c2e.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 4

Liczba
punktów ECTS
0.0

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 Metody weryfikacji

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

SEA_K1_W05 zaliczenie

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

Umiejętności – Student potrafi:

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

SEA_K1_U02 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 4

analiza aktów normatywnych 4

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
8

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
4

ECTS
0.1

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Struktura Uniwersytetu i Wydziału. Krótki rys historyczny. W1

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 konwersatoryjny, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie obecność
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa.
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Aby działać efektywniej, trzeba myśleć. Podstawy socjotechniki
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.13F0.620508af03782.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

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

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z zagadnieniami prakseologii

C2 Przekazanie studentóm wiedzy z obszaru socjotechniki

C3 Uświadomienie studentom czym jest zjawisko "non violence"

C4 Zapoznanie z róznymi formami oddziaływania na społeczeństwo ze strony państwa

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 Student powinien posiąść wiedzę o tym, czym jest
socjotechnika

SEA_K1_W01,
SEA_K1_W05,
SEA_K1_W07,
SEA_K1_W08

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student posiada umiejętność rozumienia, analizowania
i interpretowania konkretnych zjawisk społecznych (w
tym politycznych, prawnych i ekonomicznych)
w kontekście odziaływania przez państwo
na społeczeństwa

SEA_K1_U01,
SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

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_K01,
SEA_K1_K02,
SEA_K1_K03,
SEA_K1_K04

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

analiza problemu 5

analiza źródeł historycznych 10

e-wykład 5

przeprowadzenie badań literaturowych 5

przygotowanie do zajęć 5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

Przygotowywanie projektów 10

konsultacje 5

poznanie terminologii obcojęzycznej 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Socjotechnika jako konkretyzacja prakseologii W1, U1, K1

2. Klasyczne "czyste" metody działania W1, U1, K1

3. Oddziaływania hybrydowe i syndromatyczne W1, U1, K1

4. Socjotechnika "non violens", czyli walka bez użycia przemocy W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

konsultacje, metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład
konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, metoda projektów, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie ustne, zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Obecność na zajęciach, aktywna postawa na
zajęciach, przygotowanie projektu, prezentacja
multimedialna połączona z wykładem na zadany
temat
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Bezpieczeństwo ekonomiczne Europy Wschodniej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.13F0.62050c8e21c0d.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0311Ekonomia

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

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Opanowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ekonomicznego państw Europy Wschodniej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student zna podstawowe problemy związane
z bezpieczeństwem ekonomicznym państw Europy
Wschodniej

SEA_K1_W09,
SEA_K1_W10 zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
na poziomie podstawowym prognozować zjawiska
gospodarcze w regionie Europy Wschodniej w oparciu
o dane ekonomiczne

SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych
projektach uwzględniających aspekt ekonomiczny
państw Europy Wschodniej

SEA_K1_K02,
SEA_K1_K03 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Bezpieczeństwo ekonomiczne - definicje, klasyfikacje.
Determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego.
Bezpieczeństwo energetyczne.

W1

2.

Bezpieczeństwo ekonomiczne Federacji Rosyjskiej - determinanty endogeniczne:
1) potencjał gospodarczy FR (potencjał sektora naftowo-gazowego) 

2) stabilność makroekonomiczna FR (PKB, PKB per capita, inflacja, bezrobocie)

3) Sprawność państwa i jego systemu gospodarczego

4) polityka gospodarcza Rosji

5) poziom dobrobytu Rosjan (HDI, HPI i inne)

W1, U1

3.
Bezpieczeństwo ekonomiczne Federacji Rosyjskiej - determinanty egzogeniczne:
1) przynależność Rosji do ugrupowań integracyjnych o sformalizowanej strukturze
2) sytuacja w otoczeniu międzynarodowym Rosji

W1, U1
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4.

Bezpieczeństwo ekonomiczne Ukrainy  - determinanty endogeniczne:
1) potencjał gospodarczy Ukrainy (potencjał sektora naftowo-gazowego) 

2) stabilność makroekonomiczna Ukrainy (PKB, PKB per capita, inflacja,
bezrobocie)

3) Sprawność państwa i jego systemu gospodarczego

4) polityka gospodarcza Ukrainy

5) poziom dobrobytu obywateli Ukrainy (HDI, HPI i inne)

W1, U1, K1

5.

Bezpieczeństwo ekonomiczne Ukrainy - determinanty egzogeniczne:
1) przynależność Ukrainy do ugrupowań integracyjnych o sformalizowanej
strukturze
2) sytuacja w otoczeniu międzynarodowym Ukrainy

3) Relacje Ukrainy z Rosją

W1, U1, K1

6.

Bezpieczeństwo ekonomiczne Białorusi  - determinanty endogeniczne:
1) potencjał gospodarczy Białorusi (potencjał sektora naftowo-gazowego) 

2) stabilność makroekonomiczna Białorusi (PKB, PKB per capita, inflacja,
bezrobocie)

3) Sprawność państwa i jego systemu gospodarczego

4) polityka gospodarcza Białorusi

5) poziom dobrobytu obywateli Białorusi (HDI, HPI i inne)

W1, U1

7.

Bezpieczeństwo ekonomiczne Białorusi - determinanty egzogeniczne:
1) przynależność Białorusi do ugrupowań integracyjnych o sformalizowanej
strukturze
2) sytuacja w otoczeniu międzynarodowym Białorusi

3) Relacje Białorusi z Rosją

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Bezpieczeństwo ekonomiczne państw Azji Centralnej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.13F0.1559132371.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0311Ekonomia

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

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Opanowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ekonomicznego państw Azji Centralnej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student zna podstawowe problemy związane
z bezpieczeństwem ekonomicznym państw Azji
Centralnej

SEA_K1_W09,
SEA_K1_W10 zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
na poziomie podstawowym prognozować zjawiska
gospodarcze w regionie Azji Centralnej w oparciu
o dane ekonomiczne

SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych
projektach uwzględniających aspekt ekonomiczny
państw Azji Centralnej

SEA_K1_K02,
SEA_K1_K03 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Bezpieczeństwo ekonomiczne - definicje, klasyfikacje.
Determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego.
Bezpieczeństwo energetyczne.

W1

2.

Bezpieczeństwo ekonomiczne Kazachstanu - determinanty endogeniczne:
1) potencjał gospodarczy Kazachstanu (potencjał sektora naftowego) 

2) stabilność makroekonomiczna Kazachstanu (PKB, PKB per capita, inflacja,
bezrobocie)

3) Sprawność państwa i jego systemu gospodarczego

4) polityka gospodarcza Kazachstanu

5) poziom dobrobytu Kazachów (HDI, HPI i inne)

W1, U1

3.

Bezpieczeństwo ekonomiczne Kazachstanu - determinanty egzogeniczne:
1) przynależność Kazachstanu do ugrupowań integracyjnych o sformalizowanej
strukturze
2) sytuacja w otoczeniu międzynarodowym Kazachstanu
3) relacje Kazachstanu z Rosją

W1, U1
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4.

Bezpieczeństwo ekonomiczne Uzbekistanu - determinanty endogeniczne:
1) potencjał gospodarczy Uzbekistanu
2) stabilność makroekonomiczna Uzbekistanu (PKB, PKB per capita, inflacja,
bezrobocie)

3) sprawność państwa i jego systemu gospodarczego
4) polityka gospodarcza Uzbekistanu
5) poziom dobrobytu obywateli (HDI, HPI i inne)

W1, U1

5.

Bezpieczeństwo ekonomiczne Uzbekistanu - determinanty egzogeniczne:
1) przynależność Uzbekistanu do ugrupowań integracyjnych o sformalizowanej
strukturze
2) sytuacja w otoczeniu międzynarodowym Uzbekistanu
3) relacje Uzbekistanu z Rosją

W1, U1

6.

Bezpieczeństwo ekonomiczne Turkmenistanu - determinanty endogeniczne:
1) potencjał gospodarczy Turkmenistanu (potencjał sektora gazu ziemnego)
2) stabilność makroekonomiczna Turkmenistanu (PKB, PKB per capita, inflacja,
bezrobocie)

3) sprawność państwa i jego systemu gospodarczego
4) polityka gospodarcza Turkmenistanu
5) poziom dobrobytu Turkmenów (HDI, HPI i inne)

W1, U1

7.
Bezpieczeństwo ekonomiczne Turkmenistanu - determinanty egzogeniczne:
1) sytuacja w otoczeniu międzynarodowym Turkmenistanu
3) relacje Turkmenistanu z Rosją

W1, U1, K1

8.

Bezpieczeństwo ekonomiczne Kirgistanu - determinanty endogeniczne:
1) potencjał gospodarczy Kirgistanu (potencjał sektora hydroenergetycznego)
2) stabilność makroekonomiczna Kirgistanu (PKB, PKB per capita, inflacja,
bezrobocie)
3) sprawność państwa i jego systemu gospodarczego
4) polityka gospodarcza Kirgistanu
5) poziom dobrobytu Kirgizów (HDI, HPI i inne)

W1, U1, K1

9.

Bezpieczeństwo ekonomiczne Kirgistanu - determinanty egzogeniczne:
1) przynależność Uzbekistanu do ugrupowań integracyjnych o sformalizowanej
strukturze
2) sytuacja w otoczeniu międzynarodowym Kirgistanu
3) relacje Kirgistanu z Rosją

W1, U1, K1

10.

Bezpieczeństwo ekonomiczne Tadżykistanu - determinanty endogeniczne:
1) potencjał gospodarczy Tadżykistanu (potencjał sektora hydroenergetycznego)
2) stabilność makroekonomiczna Tadżykistanu (PKB, PKB per capita, inflacja,
bezrobocie)
3) sprawność państwa i jego systemu gospodarczego
4) polityka gospodarcza Tadżykistanu
5) poziom dobrobytu obywateli (HDI, HPI i inne)

W1, U1, K1

11.

Bezpieczeństwo ekonomiczne Tadżykistanu - determinanty egzogeniczne:
1) przynależność Tadżykistanu do ugrupowań integracyjnych o sformalizowanej
strukturze
2) sytuacja w otoczeniu międzynarodowym Tadżykistanu
3) relacje Tadżykistanu z Rosją

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Bezpieczeństwo ekonomiczne państw Kaukazu Południowego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.13F0.5cac67db2743c.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0311Ekonomia

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

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Opanowanie wiedzy na temat bezpieczeństwa ekonomicznego państw Kaukazu Południowego

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student zna podstawowe problemy związane
z bezpieczeństwem ekonomicznym państw Kaukazu
Południowego

SEA_K1_W09,
SEA_K1_W10 zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
na poziomie podstawowym prognozować zjawiska
gospodarcze w regionie Kaukazu Południowego
w oparciu o dane ekonomiczne

SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych
projektach uwzględniających aspekt ekonomiczny
państw Kaukazu Południowego

SEA_K1_K02,
SEA_K1_K03 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Bezpieczeństwo ekonomiczne - definicje, klasyfikacje.
Determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego.
Bezpieczeństwo energetyczne.

W1

2.

Bezpieczeństwo ekonomiczne Azerbejdżanu - determinanty endogeniczne:
1) potencjał gospodarczy Azerbejdżanu (potencjał sektora energetycznego)
2) stabilność makroekonomiczna Azerbejdżanu (PKB, PKB per capita, inflacja,
bezrobocie)
3) sprawność państwa i jego systemu gospodarczego
4) polityka gospodarcza Azerbejdżanu
5) poziom dobrobytu obywateli (HDI, HPI i inne)

W1, U1

3.

Bezpieczeństwo ekonomiczne Azerbejdżanu - determinanty egzogeniczne:
1) przynależność Azerbejdżanu do ugrupowań integracyjnych o sformalizowanej
strukturze
2) sytuacja w otoczeniu międzynarodowym Azerbejdżanu
3) relacje Azerbejdżanu z Rosją

W1, U1
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4.

Bezpieczeństwo ekonomiczne Armenii - determinanty endogeniczne:
1) potencjał gospodarczy Armenii
2) stabilność makroekonomiczna Armenii (PKB, PKB per capita, inflacja,
bezrobocie)
3) sprawność państwa i jego systemu gospodarczego
4) polityka gospodarcza Armenii
5) poziom dobrobytu obywateli (HDI, HPI i inne)

W1, U1

5.

Bezpieczeństwo ekonomiczne Armenii - determinanty egzogeniczne:
1) przynależność Armenii do ugrupowań integracyjnych o sformalizowanej
strukturze
2) sytuacja w otoczeniu międzynarodowym Armenii
3) relacje Armenii z Rosją

W1, U1, K1

6.

Bezpieczeństwo ekonomiczne Gruzji - determinanty endogeniczne:
1) potencjał gospodarczy Gruzji
2) stabilność makroekonomiczna Gruzji (PKB, PKB per capita, inflacja, bezrobocie)
3) sprawność państwa i jego systemu gospodarczego
4) polityka gospodarcza Gruzji
5) poziom dobrobytu obywateli (HDI, HPI i inne)

W1, U1, K1

7.

Bezpieczeństwo ekonomiczne Gruzji - determinanty egzogeniczne:
1) przynależność Gruzji do ugrupowań integracyjnych o sformalizowanej
strukturze
2) sytuacja w otoczeniu międzynarodowym Gruzji
3) relacje Gruzji z Rosją

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Doktryny polityczne i prawne obszaru eurazjatyckiego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.13F0.62050ce8a13a6.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

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

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Po zakończeniu kursu student posiada wiedzę na temat najważniejszych doktryn politycznych i prawnych
kształtujących politykę państw na obszarze eurazjatyckim.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna najważniejsze doktryny polityczne
obszaru eurazjatyckiego oraz rozumie ich treść
i przesłanie.

SEA_K1_W07 zaliczenie na ocenę
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W2
Student zna genezę i głównych przedstawicieli
poszczególnych doktryn prawnych i politycznych
na obszarze eurazjatyckim.

SEA_K1_W05,
SEA_K1_W07 zaliczenie na ocenę

W3
Student rozumie wpływ doktryn politycznych
i prawnych na życie i ustrój polityczny obszaru
eurazjatyckiego.

SEA_K1_W05,
SEA_K1_W07 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi omówić główne założenia doktrynalne
państw eurazjatyckich.

SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03 zaliczenie na ocenę

U2
Student potrafi przedstawić wpływ oraz konsekwencje
poszczególnych doktryn na prawo i politykę państw
obszaru eurazjatyckiego.

SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03 zaliczenie na ocenę

U3 Student potrafi wskazać różnice pomiędzy doktrynami
politycznymi i prawnymi obszaru eurazjatyckiego.

SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03 zaliczenie na ocenę

U4
Student potrafi ocenić ryzyko stosowania
poszczególnych doktryn politycznych i prawnych
na sytuację wewnętrzną i międzynarodową państw
obszaru eurazjatyckiego.

SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest przygotowany do samodzielnej analizy
i interpretacji zjawisk politycznych na obszarze
eurazjatyckim.

SEA_K1_K03,
SEA_K1_K04 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 19

uczestnictwo w egzaminie 1

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podczas kursu przedstawione zostaną:

1. Najważniejsze doktryny polityczne i prawne Rosji oraz obszaru eurazjatyckiego,
a także ich czołowi przedstawiciele.

2. Geneza współczesnych doktryn politycznych i prawnych na obszarze
eurazjatyckim i związki pomiędzy nimi.

3. Wpływ współczesnych doktryn politycznych i prawnych na obszarze
eurazjatyckim na ustrój, życie polityczne oraz sytuację międzynarodową obszaru
poradzieckiego.

 

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

dyskusja, wykład konwencjonalny, seminarium

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę Zaliczenie pisemne na ocenę.
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Doktryna narodowa w rosyjskiej filozofii politycznej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.13F0.6206174cadedb.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

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

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest zapoznanie studentów z głównymi nurtami i postaciami rosyjskiej filozofii politycznej
w kontekście idei narodowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna i rozumie doktryny i ideologie
determinujące rozwój obszaru erazjatyckiego
w wymiarze historycznym i współczesnym.

SEA_K1_W01,
SEA_K1_W03,
SEA_K1_W04

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę
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W2 Student identyfikuje główne postacie i kierunki
rosyjskiej filozofii politycznej.

SEA_K1_W01,
SEA_K1_W03,
SEA_K1_W04

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi zastosować wiedzę teoretyczną
odnoszącą się do teorii, doktryn i ideologii
charakterystycznych dla badanego obszaru.

SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

U2
Student posiada elementarną umiejętność badania
procesów społecznych, politycznych i kulturowych
na obszarze eurazjatyckim.

SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do do pracy w krajowych oraz
międzynarodowych instytucjach społecznych
i kulturowych zajmujących się problematyką obszaru
eurazjatyckiego.

SEA_K1_K01,
SEA_K1_K02,
SEA_K1_K03

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

K2 Student jest gotów do samodzielnego pogłębiania
wiedzy o obszarze. SEA_K1_K03 zaliczenie ustne,

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. "Samodzierżawie, prawosławie, ludowość" - Serigiej Uwarow i Stiepan Szewyriow. W1, W2, U1, U2, K1, K2

2. Naród na peryferiach historii. Piotr Czaadajew. W1, W2, U1, U2, K1, K2

3. Idea narodowa u Słowianofilów. W1, W2, U1, U2, K1, K2

4. Aleksander Hercen, Nikołaj Czernyszewski - lud przyszłością Rosji. W1, W2, U1, U2, K1, K2

5. Piotr Ławrow - dług inteligencji wobec narodu. W1, W2, U1, U2, K1, K2

6. Michaił Bakunin - rewolucyjne oblicze narodu. W1, W2, U1, U2, K1, K2
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7. Gieorgij Plechanow - "ziemia i wola". W1, W2, U1, U2, K1, K2

8. Idea narodowa Fiodora Dostojewskiego i Lwa Tołstoja. W1, W2, U1, U2, K1, K2

9. Krytyka narodowego mesjanizmu - Nikołaj Bierdiajew. W1, W2, U1, U2, K1, K2

10. Inteligencja a naród Gieorgij Fiedotow. W1, W2, U1, U2, K1, K2

11. Wychować naród ku wolności - Ilja Iljin. W1, W2, U1, U2, K1, K2

12. Naród a cywilizacja - Nikołaj Danilewski. W1, W2, U1, U2, K1, K2

13. Krytyka idei narodowej Konstantyn Leontjew. W1, W2, U1, U2, K1, K2

14. Idea euracjanizmu - etnos a nie naród. W1, W2, U1, U2, K1, K2

15. Narodowa monarchia Iwana Sołoniewicza. W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

konsultacje, dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, burza mózgów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie ustne, zaliczenie na ocenę obecność i udział w zajęciach, kolokwium ustne
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Edukacja i nauka w Rosji
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.13F0.5cc034251149d.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

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

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z przekształceniami w obrębie nauki i edukacji w Rosji
współczesnej, zwłaszcza z ewolucją obu dziedzin w obliczu upadku systemu radzieckiej edukacji. Szczególna
uwaga zostanie poświęcona zmianom w obrębie edukacji historycznej, szczególnie wrażliwej na zmiany polityki
edukacyjnej oraz dziedzinie nauk społecznych, poddanych znaczącej rewizji w obliczu rozpadu systemu
komunistycznego i odrzuceniu marksizmu-leninizmu w warstwie ideologicznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Student zna historię zmian w edukacji rosyjskiej w XX
wieku oraz główne tendencje w przekształceniach
i rozwoju rosyjskiej/radzieckiej nauki

SEA_K1_W01,
SEA_K1_W07,
SEA_K1_W08

zaliczenie ustne

W2

Student zna podstawy organizacyjne systemu edukacji
w Rosji, posiada wiedzę w zakresie organizacji
szkolnictwa wyższego, najważniejszych uczelni
rosyjskich, popularnych kierunków studiów oraz
najbardziej rozwiniętych dziedzin w których
prowadzone są badania naukowe

SEA_K1_W01,
SEA_K1_W07 zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi dokonać samodzielnej analizy zmian
w obszarze edukacji i nauki, posiada umiejętność
interpretacji przyczyn i skutków ewolucji tych dziedzin

SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03 zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do samodzielnej oraz grupowej
analizy rynku edukacyjnego w Rosji oraz nakreślania
głównych obszarów, w których może dokonywać się
współpraca naukowa i edukacyjna pomiędzy Polską
i Rosją

SEA_K1_K01,
SEA_K1_K02,
SEA_K1_K03

zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

przygotowanie referatu 8

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

przygotowanie do egzaminu 17

uczestnictwo w egzaminie 2

analiza dokumentów programowych 7

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
109

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Radziecka edukacja i nauka - likwidacja analfabetyzmu, edukacja zawodowa
(fakultety robotnicze), dynamiczny rozwój nauk przyrodniczych i technicznych,
rozszerzenie obowiązkowej edukacji i podporządkowanie edukacji państwu,
uzależnienie systemu szkolnictwa wyższego od struktur państwowych, "nauka w
służbie partii" (na przykładzie edukacji w obszarze historii), wypaczenia nauki
radzieckiej (Łysenko, Miczurin), dominacja marksizmu-leninizmu w nauce
(podporządkowanie nauk społecznych oraz ścisłych dominującej ideologii); nauka
w służbie państwu (szaraszki, akademgorodki, przewaga nauk związanych z
kluczowymi sektorami gospodarki radzieckiej - sektorem surowcowym,
zbrojeniowym, energetyką jądrową oraz technologiami kosmicznymi) postępujące
skostnienie systemu edukacji, dyscyplina jako jedna z podstawowych cech
radzieckiego systemu edukacji, pierestrojka a radziecki system edukacji i nauki;

W1, W2

2.

Edukacja w nowych czasach - rozpad ZSRR i stopniowy rozkład systemu edukacji
radzieckiej, percepcja tego zjawiska w społeczeństwie, nowe nurty w nauczaniu
rosyjskim, szkolnictwo prywatne na terenie Federacji Rosyjskiej, przekształcenia w
obrębie programów nauczania (ze szczególnym uwzględnieniem edukacji
historycznej). Przegląd podręczników do nauczania historii na poziomie
szkolnictwa średniego

W2, U1, K1

3.

Nauka w Rosji dzisiaj - przekształcenia w nauce rosyjskiej po 1991 roku - odejście
od marksizmu-leninizmu w naukach społecznych; regres nauki w dziedzinach
priorytetowych, przekształcenia w obrębie systemu szkolnictwa wyższego
(edukacja płatna i bezpłatna, popularne obecnie kierunki studiów i najsilniejsze
uczelnie rosyjskie, Uniwersytety Federalne); uwolnienie dostępu do archiwów i
rozwój rosyjskich badań historycznych; ewolucja priorytetów w polityce państwa w
obszarze nauki; sylwetki ministrów oświaty i nauki we współczesnej Rosji

W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa
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Geopolitics: a Historical and Typological Overview
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.13F0.62061597d1a93.22

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

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

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zaznajomienie z głównymi trendami w geopolityce.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie najważniejsze kierunki
w rozwoju geopolityki.

SEA_K1_W02,
SEA_K1_W03,
SEA_K1_W09

zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potrafi:

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

SEA_K1_U02 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do samodzielnego pogłębiania
wiedzy na studiowanym obszarze. SEA_K1_K03 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 45

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 45

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Definicja geopolityki. Główne pytania i dylematy. W1, U1, K1

2. Geopolityka przed powstaniem pojęcia: myśl F. Lista i F. Ratzla. W1, U1, K1

3. Podstawy dojrzałej geopolityki - dzieło R. Kjellena. W1, U1, K1

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

5. Teorie potęgi kontynentalnej H. Mackindera i K. Haushofera; pojęcia Heartlandu i
Światowej Wyspy. W1, U1, K1

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

7. Teoria wojny pacyficznej Homera Lea. W1, U1, K1

8. Idea "Mitteleuropy": Felix zu Schwarzenberg i Friedrich Naumann. W1, U1, K1

9. Postacie Idei Międzymorza W1, U1, K1

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

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

12.
Geopolityka eurazjatystyczna: od N.S Trubieckoja i P.N. Sawitskiego poprze
pseudonaukową teorię etnogenezy L.N. Gumilowa do aksjologicznego
antyweternizmu A. Dugina i W. Korowina.

W1, U1, K1
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13. Wielki Limitrof i Wyspa Rosja Wadima Cymburskiego. W1, U1, K1

14. Problem kategorii współczesnej geopolityki: metageopolityka (N. Al-Rodhan). W1, U1, K1

15. Japanese geopolitics vs Japan in western geopolitics/Geopolityka Japończyków a
zachodnia geopolityka na temat Japonii. W1, U1, K1

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

17. Geopolityka geograficznohistoryczna S.B. Cohena. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne Min. 50% punktów testu końcowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Homo (post) sovieticus – portret antropologiczny
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.13F0.6204fb89e69b7.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

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

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z portretem antropologicznym homo sovieticusa

C2 Uświadomienie słuchaczom skutków ideologicznego eksperymentu antropologicznego w ZSRR.

C3 Refleksja nad zagadnieniem współczesnego oblicza homo (post) sovieticusa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Student zna swoiste cechy homo sovieticusa i rozumie
okoliczności powstania nowego typu
antropologicznego człowieka.

SEA_K1_W01,
SEA_K1_W04 esej

W2 Student zna najważniejsze przejawy obecności homo
sovieticusa w literaturze i kulturze.

SEA_K1_W01,
SEA_K1_W04 esej

W3
Student zna specyfikę życia społecznego i warunki
polityczne panujące na obszarze Związku
Radzieckiego.

SEA_K1_W01,
SEA_K1_W06,
SEA_K1_W07

esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi zdefiniować i opisać antropologiczny
model człowieka - homo sovieticusa

SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03 esej

U2
Student potrafi ocenić długofalowe skutki
ideologicznego i antropologicznego eksperymentu
doby radzieckiej

SEA_K1_U03 esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotowy do analizy zjawisk społecznych
w regionie Eurazji z uwzględnieniem kontekstu
historycznego.

SEA_K1_K03,
SEA_K1_K04 esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie eseju 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Ustalenia terminologiczne. Antropologiczny zarys problemu. W1, U1

2. Historyczne i polityczne czynniki róznorodności etnicznej Eurazji. W1, W3, U1

3. Ideologia marksistowsko-leninowska jako podstawa życia społecznego i
politycznego państwa radzieckiego. W1, W3, U2
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4. Metody formowania homo sovieticusa. Wpływ ideologii na poszczególne kategorie
życia człowieka w ZSRR. W1, W2, W3, U1, U2

5. Wychowanie w ZSRR. Rodzina w ideologii komunistycznej. W1, U1

6. Kultura jako instrument tworzenia nowego człowieka. W2, W3, U2

7. Homo sovieticus w rosyjskiej literaturze wolnej. W1, W2, U1, U2

8. Rozpad ZSRR. Desowietyzacja. Tożsamość narodowa a rozpad imperium. W2, W3, U2, K1

9. Homo post sovieticus: ewolucja, cechy charakterystyczne, prognozy. W1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

grywalizacja, analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej
Warunkiem przystąpienia do zaliczenia przedmiotu jest obecność na
zajęciach (dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności), aktywność
podczas zajęć (m.in. współuczestnictwo w tworzeniu bloga naukowego).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności)
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Human – Culture – Technologies. Russian Ideas of Immortality
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.13F0.62062e9448450.22

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

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

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Student zna podstawowe koncepcje nieśmiertelności w myśli rosyjskiej, począwszy od 19 wieku i rozumie
wzajemne zależności między człowiekiem, kulturą a technologią.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna i rozumie koncepcje nieśmiertelności
rozwijane przez rosyjskich filozofów, technokratów,
futurystów i transhumanistów.

SEA_K1_W04 prezentacja
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi wskazać na wzajemne zależności
między koncepcjami antropologicznymi, specyfiką
kultury a wdrażanymi technologiami w perspektywie
dążeń do szeroko rozumianej nieśmiertelności

SEA_K1_U01 prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Podjęcia dyskusji na temat ewolucji idei
nieśmiertelności w perspektywie diachronicznej
i synchronicznej, na tle problemów społecznych
i rozwoju technologicznego

SEA_K1_K01 prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 30

analiza problemu 10

analiza wymagań 5

konsultacje 5

przeprowadzenie badań literaturowych 20

przygotowanie do zajęć 10

przygotowanie prezentacji multimedialnej 20

przygotowanie referatu 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Ewolucja idei nieśmiertleności: od Nikołaja Fiodorowa do Dmitrija Itskova: idee,
konteksty. Rosyjski program kosmiczny i rywalizacja międzynarodowa. Nowe
technologie jako 'przedłużenie' biologicznych ciał. Kulturowe uwarunkowania
innowacji technologicznych. Analiza studiów przypadku.

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

konsultacje, analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, metoda sytuacyjna, metoda projektów, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty prezentacja prezentacja tematu w czasie zajęć + poprowadzenie dyskusji

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2
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Introduction to Modern Diplomacy
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.13F0.62063bd0a2ecd.22

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

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

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest przybliżenie podstawowych informacji związanych z funkcjonowaniem współczesnej
dyplomacji. Student, poznając w trakcie zajęć historię oraz ewolucję służby dyplomatycznej, a także jej
funkcjonowanie, podstawowe akty prawne oraz tradycje ministerstw odpowiedzialnych za relacje zewnętrzne,
powinien poprawnie analizować i interpretować informacje dotyczące współczesnej polityki zagranicznej
wybranych państw.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 Student posiada ogólną wiedzę z zakresu
współczesnej dyplomacji.

SEA_K1_W01,
SEA_K1_W02,
SEA_K1_W04,
SEA_K1_W05,
SEA_K1_W07,
SEA_K1_W09

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi napisać krótką notatkę analityczną
dotyczącą najważniejszych zagadnień
dyplomatycznych.

SEA_K1_U01,
SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest otwarty na zrozumienie różnych poglądów
na bieżące wydarzenia na scenie dyplomatycznej.

SEA_K1_K01,
SEA_K1_K02,
SEA_K1_K03,
SEA_K1_K04

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

przygotowanie do zajęć 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Zmieniająca się natura dyplomacji W1, U1, K1

2. Aktorzy polityczni: Prezydent, Premier i Minister Spraw Zagranicznych W1, U1, K1

3. Współczesna Misja Dyplomatyczna W1, U1, K1

4. Organizacje międzynarodowe i dyplomacja W1, U1, K1

5. Dyplomacja dwustronna W1, U1, K1

6. Dyplomacja wielostronna W1, U1, K1

7. Negocjacje i mediacje W1, U1, K1

8. Dyplomacja gospodarcza W1, U1, K1



Sylabusy 76 / 207

9. Dyplomacja kulturalna i publiczna W1, U1, K1

10. Sprawy konsularne W1, U1, K1

11. Dyplomacja i prawo międzynarodowe, Konwencje wiedeńskie o stosunkach
dyplomatycznych i konsularnych W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne Zaliczenie jest przyznawane po zdobyciu co najmniej 50% punktów z testu
końcowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.



Sylabusy 77 / 207

Konstytucje na obszarze eurazjatyckim
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.13F0.62050d3ff3667.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

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

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest zaznajomienie studenta ze specyfiką konstytucji oraz systemów ustrojowych państw obszaru
eurazjatyckiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna podstawy systemów konstytucyjnych
poszczególnych państw obszaru eurazjatyckiego.

SEA_K1_W05,
SEA_K1_W07 zaliczenie na ocenę
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W2
Student rozumie historyczne i polityczne
uwarunkowania poszczególnych systemów
konstytucyjnych na obszarze eurazjatyckim.

SEA_K1_W05,
SEA_K1_W07 zaliczenie na ocenę

W3 Student rozumie specyfikę systemów prezydenckich
i autorytarnych na obszarze eurazjatyckim.

SEA_K1_W05,
SEA_K1_W07 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi ocenić zagrożenia wynikające
z funkcjonowania systemów prezydenckich
i autorytarnych na obszarze eurazjatyckim.

SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03 zaliczenie na ocenę

U2
Student dostrzega rozbieżności pomiędzy założeniami
konstytucji a polityczną praktyką w państwach
obszaru eurazjatyckiego.

SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do samodzielnej, krytycznej analizy
treści konstytucji oraz innych aktów prawnych państw
obszaru eurazjatyckiego.

SEA_K1_K03,
SEA_K1_K04 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

uczestnictwo w egzaminie 1

analiza aktów normatywnych 29

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Podczas kursu przedstawione zostaną:

1. Historia i źródła systemów konstytucyjnych na obszarze eurazjatyckim ze
szczególnym uwzględnieniem konstytucjonalizmu rosyjskiego.

2. Treść i analiza systemów konstytucyjnych w poszczególnych państwach
obszaru eurazjatyckiego oraz współzależności między nimi.

3. Rozbieżności między treścią konstytucji poszczególnych państw obszaru
eurazjatyckiego a ich praktyką polityczną.

4. Rola czynnika prezydenckiego w kształtowaniu systemów autorytarnych i
ograniczaniu swobód demokratycznych.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę Zaliczenie pisemne na ocenę.
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Kultura rosyjska w Azji Centralnej, Azja Centralna w kulturze rosyjskiej –
wybrane teksty kultury XIX – XXI wieku

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.13F0.620616f72a9b7.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

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

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest zaznajomienie studentów z formami obecności kultury centralnoazjatyckiej w kulturze rosyjskiej
i kultury rosyjskiej w kulturze centralnoazjatyckiej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 Student zna i rozumie zjawisko przenikania się kultur -
rosyjskiej i centralnoazjatyckiej

SEA_K1_W01,
SEA_K1_W04 zaliczenie pisemne

W2
Student zna postaci, fakty, zjawiska i instytucje,
świadczące o twórczym spotkaniu kultur - rosyjskiej
z centralnoazjatyckiej

SEA_K1_W01,
SEA_K1_W04 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi wskazać historyczno-kulturowe
przyczyny dla spotkań obu kultur - rosyjskiej
i centralnoazjatyckiej

SEA_K1_U02 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest przygotowany do interpretacji, dyskusji
oraz rozumienia form kultury świadczących
o przenikaniu się obszarów - rosyjskiego
i centralnoazjatyckiego

SEA_K1_K02 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 45

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Wprowadzenie historyczno-kulturowe pozwalające na porównanie dziejów oraz
charakterów kultur - rosyjskiej i państw Azji Centralnej. Podstawowe różnice
religijne, społeczne, związane z mentalnością oraz w dziedzinie sztuki i estetyki.

W1, W2, U1, K1

2. Ekspansja Imperium Rosyjskiego na obszarze Azji Centralnej w zwierciadle prac
rosyjskich malarzy. W. Wereszczagin. N. Karazin. W1, W2, U1, K1

3. Przyroda, tradycje i obyczaje kultur Azji Centralnej na rosyjskich płótnach. R.
Zommer. A. Swietosławski. P. Kuzniecow. W1, W2, U1, K1

4. Rosyjska nauka w Azji Centralnej. Postać Lwa Gumiliowa. W1, W2, U1, K1

5. Kultura i edukacja Tadżykistanu i Uzbekistanu a kultura radziecka. Twórczość S.
Ajni. W1, W2, U1, K1
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6. Temat Azji Centralnej w literaturze rosyjskiej. Twórczość A. Sołżenicyna. W1, W2, U1, K1

7.
Literatura kirgiska w odpowiedzi na radzieckie zniewolenie człowieka. Twórczość
Czingiza Ajtmatowa. Inspiracje, kontynuacje i zapożyczenia - teatr rosyjski w XXI
wieku - Kiriłł Sieriebriennikow.

W1, W2, U1, K1

8.
Rosyjska teoria i historia sztuki oraz archeologia i etnografia w Azji Centralnej. I.
Sawicki - "centralnoazjatycki Trietjakow". Państwowe Muzeum Sztuki im. I.
Sawickiego w Uzbekistanie. 

W1, W2, U1, K1

9. Sytuacja kobiety w społeczeństwie rosyjskim i uzbeckim w XXI wieku. Rola
zachodnioeuropejskich wartości w kształtowaniu się kobiecych postaw. W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne obecność na zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagana znajomość języka rosyjskiego w stopniu umożliwiającym zrozumienie wykorzystanych materiałów
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Major Doctrines of Political Thought in the Eurasian Area
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.13F0.6206161218b20.22

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

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

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Dokonanie przeglądu historii rosyjskiej myśli politycznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie najważniejsze doktryny
polityczne w dziejach obszaru eurazjatyckiego.

SEA_K1_W03,
SEA_K1_W04,
SEA_K1_W06,
SEA_K1_W07

zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi dokonywać klasyfikacji doktryn
politycznych na obszarze Eurazji. SEA_K1_U02 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotowy do samodzielnego pogłębiania
wiedzy z zakresu myśli politycznej na obszarze
eurazjatyckim.

SEA_K1_K03 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 45

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 45

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Doktryny konserwatywne: od staroobrzędowców do ideologii basmaczy. W1, U1, K1

2. Liberalizm na obszarze eurazjatyckim: od liberalizmu lat 1840-tych przez
dżadidów do "Jabłoka". W1, U1, K1

3. Idee socjalistyczne: narodnicy, marksiści, eserowcy i współcześni socjaldemokraci. W1, U1, K1

4. Anarchizm w Rosji i na terenie Ukrainy. W1, U1, K1

5. Formy nacjonalizmu rosyjskiego. Spektrum nacjonalistów ukraińskich: od
akkontrakulturacji do nazizmu. W1, U1, K1

6. Komunizm i jego odmiany: mienszewizm, bolszewizm leninowski a stalinizm i
trockizm.  W1, U1, K1

7. Makronacjonalizmy obszaru eurazjatyckiego: panslawizm, panturkizm,
panislamizm. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

konwersatorium zaliczenie pisemne Uzyskanie min. 50% punktów testu zaliczeniowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.
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Modernizacja w cieniu Allaha. Współczesny Iran
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.13F0.1590061160.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

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

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Student posiada wiedzę teoretyczną na temat zjawiska modernizacji i postępu: korzenie, obliczą, różnorodność
przejawów, ze szczególnym uzględnieniem Iranu po 1848 roku - do czasów współczesnych,

C2 Student potrafi wskazać na postacie historyczne i działaczy społecznych oraz omówich ich plany reformatorskie,
porównać zjawiska modernizcji oraz ocenić jej skutki krótko i długofalowe.

C3
Student jest kompetentny do podjęcia dysusji na temat odmienności modernizacji w Iranie, zwłaszcza w świele
uwarunkowań czynnika religijnego oraz oceny współczesnych skutków zjawisk sięgajacych korzeniami daleko
wstecz.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

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 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

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

SEA_K1_U03 zaliczenie na ocenę

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 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 58

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

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
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Miasto w kulturze rosyjskiej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.13F0.5cc03426e4e12.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

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

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest zapoznanie studentów z różnymi aspektami postrzegania miasta w  kulturze rosyjskiej od okresu
staroruskiego do współczesności.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student ma wiedzę o roli miasta w kulturze rosyjskiej
SEA_K1_W01,
SEA_K1_W02,
SEA_K1_W04

Dyskusja, egzamin ustny
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W2
student ma świadomość wzajemnej zależności
przemian społecznych i kulturowych
z funkcjonowaniem miast rosyjskich.

SEA_K1_W01,
SEA_K1_W02,
SEA_K1_W04

Dyskusja, egzamin ustny

W3 student ma wiedzę o najważniejszych aspektach
kulturowego obrazu rosyjskiego miasta

SEA_K1_W01,
SEA_K1_W04 Dyskusja, egzamin ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
student umie wskazać najważniejsze aspekty zmiany
charakteru miast rosyjskich w historii i ich
odzwierciedlenia w kulturze.

SEA_K1_U02 Dyskusja, egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student ma świadomość znaczenia wartości
kulturowych i potrzeby ochrony dziedzictwa
kulturowego.

SEA_K1_K03 Dyskusja, egzamin ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie do egzaminu 40

przygotowanie referatu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Miasto staroruskie i jego mieszkańcy. W1, W2, W3, U1

2. Rosyjskie stolice. Moskiewsko-petersburskie antynomie. W2, W3, U1

3. Rosyjska metropolia vs. miasto prowincjonalne. W1, W3, U1, K1

4. Miasta syberyjskie. Od ostrogu do miasta-utopii. W1, W2, W3, U1, K1

5. Rosyjski styl w architekturze. W1, W3, U1, K1

6. Ideologiczny wymiar radzieckich przestrzeni miejskich. Miasto jako instrument
władzy. W1, W2, U1

7. Społeczny i kulturowy wymiar postradzieckich przemian przestrzeni miejskich.
„Monogoroda”. W1, W2, W3, U1, K1
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8. Teksty miejskie w kulturze rosyjskiej. W1, W2, W3, U1, K1

9. Moskwa i Petersburg jako teksty kultury. W1, W2, W3, U1, K1

10. Rosyjskie postrzeganie miast zachodnich (Rzym, Wenecja, Warszawa, Berlin,
Paryż, Nowy Jork). W1, U1, K1

11.
Literackie wizerunki miasta w twórczości Aleksandra Puszkina, Mikołaja Gogola,
Fiodora Dostojewskiego, Andrieja Biełego, Lwa Tołstoja. Miasto we współczesnej
prozie rosyjskiej.

W2, W3, U1, K1

12. Obraz miasta w malarstwie rosyjskim. W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium Dyskusja, egzamin ustny
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywny udział w zajęciach
(dopuszczalne są 3 nieobecności) oraz pozytywna ocena z egzaminu
ustnego.
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Nieposłuszeństwo obywatelskie w państwach obszaru eurazjatyckiego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.13F0.5cac67db1e4e0.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

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

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z zagadnieniami nieposłuszeństwa obywatelskiego i jego funkcjonowania

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
student posiada pogłębioną wiedzę o systemach
politycznych i regulacjach prawnych współczesnej
Rosji i państwach obszaru eurazjatyckiego

SEA_K1_W01,
SEA_K1_W04,
SEA_K1_W05,
SEA_K1_W07,
SEA_K1_W08

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1

definiuje zjawisko tzw. „oporu bez przemocy” podając
przykłady jego zastosowania. Charakteryzuje reżimy
totalitarny, autorytarny i demokratyczny oraz
okoliczności zastosowania nieposłuszeństwa
obywatelskiego

SEA_K1_U01,
SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2
student posiada umiejętności krytycznej argumentacji
z wykorzystaniem posiadanej wiedzy własnej i innych
autorów, a także formułowania wniosków
i syntetycznych podsumowań

SEA_K1_U01,
SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U3

student posiada umiejętność projektowania,
przygotowywania i komunikowania w języku polskim
i obcym prac i projektów dotyczących regionu Europy
Środkowo-Wschodniej oraz obszaru eurazjatyckiego
z możliwością ich praktycznego wykorzystania

SEA_K1_U01,
SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

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_K01,
SEA_K1_K02,
SEA_K1_K03,
SEA_K1_K04

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przygotowanie referatu 10

analiza źródeł historycznych 10

przygotowanie do zajęć 5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Obywatelskie nieposłuszeństwo jako akt przeciwny nakazowi prawa W1, U1, U2, U3, K1

2. Kontekst polityczny obywatelskiego nieposłuszeństwa W1, U1, U2, U3, K1

3. Przyczyny i cele biernego oporu W1, U1, U2, U3, K1

4. Przemoc w aktach nieposłuszeństwa obywatelskiego W1, U1, U2, U3, K1

5. Usprawiedliwienie nieposłuszeństwa obywatelskiego W1, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład
konwencjonalny, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie ustne, zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Obecność na zajęciach, przygotowanie do zajęć i
aktywna postawa w ich trakcie, przygotowanie
prezentacji na zadany temat



Sylabusy 95 / 207

Nowy Rosjanin (reportaż, beletrystyka, film)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.13F0.6204d97a0fff2.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

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

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Uświadomienie słuchaczom problemów, z którymi zmierzyła się Rosja w połowie l. 90. XX wieku

C2 Zapoznanie studentów z wizerunkiem Nowego Rosjanina (ewolucja pojęcia)

C3 Zapoznanie studenta z obrazem Nowego Rosjanina odzwierciedlonym w kulturze

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 Student zna i rozumie sytuację społeczno-polityczną
Rosji po transformacji ustrojowej

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

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi określić obraz Nowego Rosjanina
w kulturze

SEA_K1_U01,
SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03,
SEA_K1_U04

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do publicznej debaty związanej
z wizerunkiem Nowego Rosjanina

SEA_K1_K01,
SEA_K1_K02,
SEA_K1_K03,
SEA_K1_K04

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30

analiza badań i sprawozdań 30

analiza i przygotowanie danych 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Nowy Rosjanin jako specyficzna kategoria antropologiczna W1

2. Nowy Rosjanin vs oligarcha W1, U1

3.
Ewolucja Nowego Rosjanina (partyjni aktywiści, "przypadkowi szczęściarze",
urzędnicy, pracownicy struktur siłowych KGB, przedstawiciele inteligencji z
wyższym wykształceniem, stopniami i tytułami naukowymi, maklerzy giełdowi

W1, U1

4. Nowy Rosjanin w filmie fabularnym i dokumentalnym, w reportażu i beletrystyce W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie ustne, zaliczenie na ocenę zaliczenie ustne (rozmowa)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach. Ogólna orientacja w przemianach społeczno-gospodarczych Rosji po upadku ZSRR
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Obraz stosunków rosyjsko-amerykańskich w rosyjskich mediach po 1991
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.13F0.6206144f10c13.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Klasyfikacja ISCED
0321Dziennikarstwo

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

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest analiza obrazu relacji rosyjsko-amerykańskich w rosyjskich mediach

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

Student zna definicję wizerunku prasowego państwa.
Zna różnicę pomiędzy system medialnym USA
a systemem medialnym Rosji. Student wie, czym jest
wykreowany wizerunek państwa i jaka jest rola
i wpływ mediów na społeczeństwa w obu krajach.

SEA_K1_W07 zaliczenie na ocenę

W2

Student umie dostrzec analogie i wskazać różnice
w systemach medialnych USA i Rosji. Student umie
wyjaśnić, z jakich źródeł medialnych korzystają
dziennikarze. Student potrafi wyjaśnić, czym jest
pluralizm w mediach i czym są działania
antymonopolowe w mediach. Student potrafi wskazać
na ograniczenia w pracy dziennikarzy i wyjaśnić
przyczyny tych ograniczeń (uwarunkowania prawno-
systemowe).

SEA_K1_W08 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

analiza problemu 30

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Analiza programów rosyjskiej telewizji dotyczących relacji amerykańsko-
rosyjskich. Stacje telewizyjne: 1 kanal, Rossija 24, TV Zvezda, Tv Rain, OTP, NTV.
Stacje radiowe: Echo Moskwy, Radio Swoboda. Prasa rosyjska o relacjach
amerykańsko-rosyjskich.

W2

2.
Teorie dotyczące wizerunku państwa w mediach. Obraz a wizerunek. Wizerunek w
telewizji a wizerunek oraz prasie i radio (analogie i różnice). Kreowanie wizerunku
w mediach. Metody badania wizerunku w mediach.

W1, W2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę obecność, test pisemny
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OSCE and the Changing World
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.13F0.620617fbe1e54.22

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

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

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem przedmiotu jest przybliżenie podstawowych informacji związanych z funkcjonowaniem Organizacji
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Student, poznając w trakcie zajęć historię oraz ewolucję OBWE, a także
jej funkcjonowanie, podstawowe akty prawne oraz główne obszary działania, powinien poprawnie analizować
i interpretować informacje dotyczące organizacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 Student posiada w ogólną wiedzę na temat OBWE.

SEA_K1_W01,
SEA_K1_W02,
SEA_K1_W03,
SEA_K1_W05,
SEA_K1_W07,
SEA_K1_W08,
SEA_K1_W09

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi napisać krótką notatkę analityczną
dotyczącą najważniejszych zagadnień OBWE.

SEA_K1_U01,
SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest otwarty na zrozumienie różnych poglądów
dotyczących OBWE.

SEA_K1_K01,
SEA_K1_K02,
SEA_K1_K03,
SEA_K1_K04

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

przygotowanie do zajęć 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Krótka historia OBWE W1, U1, K1

2. Różnorodność członków OBWE W1, U1, K1

3. Wymiar ludzki OBWE W1, U1, K1

4. OBWE i zapobieganie konfliktom W1, U1, K1

5. ODIHR – wybory w przestrzeni postsowieckiej W1, U1, K1

6. Białoruś i Federacja Rosyjska wobec OBWE W1, U1, K1

7. Ukraina i OBWE W1, U1, K1



Sylabusy 103 / 207

8. Mołdawia i OBWE W1, U1, K1

9. Kaukaz Południowy i OBWE W1, U1, K1

10. Azja Środkowa i OBWE W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne Zaliczenie jest przyznawane po zdobyciu co najmniej 50% punktów z testu
końcowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.
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Prawno-ustrojowa ewolucja współczesnej Rosji
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.13F0.62063d102c240.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

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

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Po ukończeniu kursu, student będzie w stanie poprawnie interpretować zmiany ustrojowo-polityczne zachodzące
we współczesnej Rosji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student rozumie przyczyny, naturę i kierunek zmian
ustrojowych zachodzących we współczesnej Rosji. SEA_K1_W07 zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi dokonać krytycznej oceny konstytucji
Federacji Rosyjskiej i innych rosyjskich aktów
normatywnych.

SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03 zaliczenie na ocenę

U2
Student umie poprawnie ocenić wpływ zmian
ustrojowych na kształt bieżącej polityki Federacji
Rosyjskiej.

SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do samodzielniej analizy rosyjskich
aktów normatywnych oceny i formułowania prognoz
dotyczących ewolucji współczesnej Rosji.

SEA_K1_K03,
SEA_K1_K04 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

analiza problemu 30

przygotowanie do zajęć 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 29

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do egzaminu 10

analiza aktów normatywnych 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

W trakcie kursu zostaną poruszone następujące zagadnienia:

1. Historyczne uwarunkowania obecnego systemu prawno-ustrojowego Rosji,

2. Związki prawne i ustrojowe pomiędzy ZSRR a współczesną Rosją,

3. Przyczyny niepowodzenia przemian demokratycznych w Rosji,

4. Analiza konstytucji i innych aktów normatywnych współczesnej Rosji,

5. Prawne źródła autorytaryzmu w Rosji,

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, dyskusja, wykład konwencjonalny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę Zaliczenie pisemne na ocenę.
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Rosja: gospodarka w służbie polityce
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.13F0.5cac67da08cee.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

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

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

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 Metody weryfikacji
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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 zaliczenie ustne

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

SEA_K1_W10 zaliczenie ustne

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 zaliczenie ustne

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 zaliczenie ustne

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 zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 20

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

poznanie terminologii obcojęzycznej 6

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 8

przygotowanie do egzaminu 17

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie prezentacji multimedialnej 6

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 16
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

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. Wpływ sankcji na gospodarkę rosyjską po
rozpoczęciu wojny na Ukrainie (2022 rok).

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa, znajomość języka rosyjskiego i angielskiego, umożliwiająca zapoznanie się z tekstami
obcojęzycznymi
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Rosyjska myśl polityczna X-XX wiek
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.13F0.1587571861.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

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

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z doktrynami polityczno-prawnymi Rosji od X do XX wieku

C2 Prezkazanie studentom wiedzy z zakresu przeobrażeń ideologicznych kształtujących postrzeganie państwa,
rządzących, obywateli, zadań i obowiązków oraz praw obowiązujących w historii państwa

C3 Uświadomienie studentów skali oddziaływania myśli politycznej na funkcjonowanie państwa, życia obywateli
we wszystkich przejawach

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student posiada znajomość najważniejszych doktryn
politycznych, pojawiających się w dziejach państwa
rosyjskiego

SEA_K1_W01,
SEA_K1_W03,
SEA_K1_W05,
SEA_K1_W07,
SEA_K1_W09

zaliczenie pisemne,
projekt, esej, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student systematyzuje formy myśli politycznej,
klasyfikuje poglądy według znanych w tradycji
europejskiej kategorii: konserwatyzmu, liberalizmu,
komunizmu, anarchizmu, etc. ukazuje ciąg
przyczynowo-skutkowy w rozwoju idei

SEA_K1_U01,
SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

zaliczenie pisemne,
projekt, esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student ma świadomość znaczenia wpływu rosyjskiej
myśli politycznej na odbiór życia społeczno-
politycznego Rosji

SEA_K1_K02,
SEA_K1_K03,
SEA_K1_K04

zaliczenie pisemne,
projekt, esej, prezentacja

K2 Przyjmuje postawy zdystansowania wobec ideologii
oraz poczucia jej związków z kulturą narodową

SEA_K1_K02,
SEA_K1_K03,
SEA_K1_K04

zaliczenie pisemne,
projekt, esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 10

przygotowanie pracy semestralnej 20

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 5

przeprowadzenie badań literaturowych 5

przygotowanie do zajęć 10

poznanie terminologii obcojęzycznej 5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

analiza źródeł historycznych 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
115

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Argumenty polityczne Iwana Groźnego i Andrieja Kurbskiego. W1, U1, K1, K2

2. Oficjalna ideologia pierwszych Romanowów i jej relacja do idei oświeceniowych. W1, U1, K1, K2

3. Prawno-liberalna koncepcja Desnickiego. Myśl opozycji „staroszlacheckiej”. W1, U1, K1, K2

4. Programy związków dekabrystowskich. Propozycje rozwiązań liberalnych i rosyjska
filozofia prawa. W1, U1, K1, K2

5. Oblicza doktryny słowianofilskiej. Programy panslawistyczne. W1, U1, K1, K2

6.
Hercenowski program „rosyjskiego socjalizmu”. Rewolucyjny demokratyzm,
Czernyszewski jako ideolog polityczny. Typologia doktryn narodnickich, programy
radykalne i umiarkowane.

W1, U1, K1, K2

7. Anarchizm: kolektywistyczny Michaiła Bakunina i anarchokomunizm Kropotkina;
późniejsze formy anarchizmu rosyjskiego: anarchomistycyzm. W1, U1, K1, K2

8.
Doktryna socjaldemokratyczna w postaci bolszewickiej i mienszewickiej. Leninizm
i jego emanacje: teoria rewolucji światowej trockizmu i stalinowska idea budowy
socjalizmu w jednym państwie.

W1, U1, K1, K2

9. Smienowiechostwo. Ideokratyczna doktryna euroazjatyzmu. W1, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, metody e-learningowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, projekt, esej,
prezentacja

Obecność na zajęciach Aktywna postawa Zaliczenie na
ocenę pozytywną testu końcowego obejmującego
treść wykładów i literaturę przedmiotu
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Russian Nationalism: Its Development and Varieties
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.13F0.620615d81cd84.22

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

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

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przegląd rosyjskiej myśli nacjonalistycznej w perspektywie rozwoju wewnętrznego państwa i w kontekście
międzynarodowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 Student zna i rozumie najważniejsze kierunki rosyjskiej
myśli nacjonalistycznej.

SEA_K1_W01,
SEA_K1_W03,
SEA_K1_W04,
SEA_K1_W06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi dokonać elementarnej analizy
klasyfikacyjnej różnych form nacjonalizmu rosyjskiego
i ocenić jego potencjalne skutki.

SEA_K1_U01,
SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Studenci są gotowi do samodzielnego pogłębiania
swych kompetencji na temat nacjonalizmu,
szczególnie na obszarze eurazjatyckim.

SEA_K1_K03 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 45

przygotowanie do testu zaliczeniowego 45

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Korzenie nacjonalizmu rosyjskiego: odrębność religijna i cywilizacyjna. W1, U1, K1

2. Słowianofilstwo jako nacjonalizm romantyczny i antyakulturacyjny. W1, U1, K1

3. Poczwiennictwo a panslawizm. W1, U1, K1

4. Bizantynizm Leontjewa jako rodzaj nacjonalizmu i wielkomocarstwowy
nacjonalizm Fiodora Tiutczewa. W1, U1, K1

5. Konserwatywny nacjonalizm Czarnej Sotni. W1, U1, K1

6. Nacjonalizm okresu międzywojennego. Dzieło Iljina. W1, U1, K1

7. Eurazjatyzm jako rodzaj nacjonalizmu. W1, U1, K1

8. Nacjonalistyczne skrzydło dysydentów okresu komunistycznego. W1, U1, K1

9. Współczeny nacjonalizm i jego dywergencja: wielkomocarstwowcy a nacjonaliści
etniczni. W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne Min. 50% punktów testu końcowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.
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Russian Conservatism Throughout Centuries
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.13F0.6206164fb69f5.22

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

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

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie z głównymi nurtami rosyjskiego konserwatyzmu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie różnorakie formy rosyjskiego
konserwatyzmu.

SEA_K1_W01,
SEA_K1_W04,
SEA_K1_W06

zaliczenie pisemne



Sylabusy 118 / 207

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi dokonać klasyfikacji kierunków
rosyjskiego konserwatyzmu i wskazać na jego
współczesne oddziaływanie.

SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do samodzielnego pogłębiania
wiedzy na temat myśli prawicowej na obszarze
poradzieckim.

SEA_K1_K03 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 45

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 45

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Istota konserwatyzmu. Cechy specyficzne konserwatyzmu rosyjskiego. W1, U1, K1

2. Ruch staroobrzedowców jako pierwotna forma konserwatyzmu. W1, U1, K1

3. Opozycja szlachecka w XVIII w. Utopia księcia Szczerbatowa. W1, U1, K1

4. Nikołaj Karamzin i jego doktryna monarchiczna. W1, U1, K1

5. Słowianofilstwo jako konserwatywna utopia. W1, U1, K1

6. Doktryna oficjalnej ludowości hr. S. Uwarowa. W1, U1, K1

7. Konstantin Leontjew jego retrospektywny plan restytucji dawnego Bizancjum. W1, U1, K1

8. Konserwatyści czasu reakcji. Pobiedonoscew i S-ka. W1, U1, K1

9. Konserwatywne idee wsród opozycji antykomunistycznej. W1, U1, K1

10. Czy istnieje konserwatyzm w Rosji po rozpadzie ZSRR? W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne Min. 50% punktów testu zaliczeniowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.
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Rosyjska dyplomacja w zarysie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.13F0.5cac67da164ff.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

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

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem konwersatorium jest przybliżenie podstawowych informacji związanych z funkcjonowaniem rosyjskiej
dyplomacji. Student, poznając w trakcie zajęć historię oraz ewolucję rosyjskiej służby dyplomatycznej, a także jej
strukturę, podstawowe akty prawne oraz tradycje ministerstwa odpowiedzialnego za relacje zewnętrzne,
powinien poprawnie analizować i interpretować informacje dotyczące współczesnej polityki zagranicznej Federacji
Rosyjskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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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

zaliczenie pisemne,
prezentacja

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

zaliczenie pisemne,
prezentacja

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

zaliczenie pisemne,
prezentacja

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

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 15

przygotowanie do ćwiczeń 30

przygotowanie do zajęć 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

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

2. Посольский приказ. W1, W2, U1, K1
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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.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.
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Rosyjska propaganda medialna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.13F0.62062c8eb202e.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

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

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest zapoznanie studentów z różnymi rodzajami propagandy w mediach rosyjskich (propaganda
biała, szara, czarna).

C2 Celem zajęć jest także wyjaśnienie różnic pomiędzy propagandą, manipulacją i perswazją.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Student zna różne rodzaje propagandy, rozpoznaje jej
rodzaje. Student zna historię propagandy na świecie,
w Rosji i na obszarze postradzieckim.

SEA_K1_W07,
SEA_K1_W08 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi wyjaśnić mechanizmy propagandy,
dezinformacji i zna metody radzenia sobie
z propagandą.

SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

analiza badań i sprawozdań 30

analiza źródeł historycznych 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Definicja propagandy. Propaganda biała, szara, czarna. Dezinformacja i
manipulacja. Fake news i deep fake. W1, U1

2. Wolność słowa i wypowiedzi w Rosji i na obszarze eurazjatyckim / Reporterzy bez
granic, Freedom House/. W1, U1

3. Analiza materiałów medialnych (rosyjskie media państwowe) dotyczące obszaru
eurazjatyckiego. Propaganda wizualna w rosyjskich mediach. W1, U1

4. Budowanie odporności społecznej w przestrzeni informacyjnej na propagandę i
dezinformację. W1, U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne obecność, pozytywne zaliczenie testu
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Wymagania wstępne i dodatkowe
-
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Systems in Interactions: Culture – Politics – Economics in the Post-Soviet
Area

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.13F0.62061509672c7.22

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

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

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studenta z teoriami ujęć systemowych oraz narzędziami metodologicznymi, wdrożenie uzyskanej
wiedzy w zakresie podstawowym

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Zna definicje systemów, potrafi je rozróżnić i wskazać
na konsekwencje zastosowanie konkretnego ujęcia
teoretycznego.

SEA_K1_W04,
SEA_K1_W07,
SEA_K1_W10

prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi zastosować zdobytą wiedzę
do zbudowania modelu systemu jako narzędzia
diagnostycznego i prognostycznego konkretnej
sytuacji.

SEA_K1_U01 prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do udziału w projektach
badawczych z zakresie planowania i wykorzystania
różnorodnego materiału badawczego, prezentuje
podejście interdyscyplinarne i syntetyzujące.

SEA_K1_K01,
SEA_K1_K02 prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty 30

analiza problemu 10

analiza wymagań 5

konsultacje 5

przygotowanie do ćwiczeń 20

przygotowanie prezentacji multimedialnej 20

rozwiązywanie kazusów 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Podstawowe teorie systemów. Elementy skłądowe systemu. Systemy otwarte,
zamknięte, przejściowe, Cybernetyczne modele systemów autonomicznych.
Procesy przywracania i zaburzania homeostazy. Wejścia i wyjścia systemów:
mechanizmy ochrony równowagi funkcjonalnej. Case studies - wybrane przykłady
w oparciu o wiedzę i zainteresowania uczestników warsztatów.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

konsultacje, grywalizacja, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny,
seminarium, metoda projektów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty prezentacja prezentacja w czasie zajęć + poprowadzenie dyskusji

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2
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Tożsamość kulturowa Białorusi. Tradycje a współczesność
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.13F0.62063c1c91bf8.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Historia

Klasyfikacja ISCED
0222Historia i archeologia

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

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem wykładu jest zapoznanie studentów z historią kultury białoruskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student rozumie etapy, dynamikę rozwoju kultury
Białorusi SEA_K1_W01 esej

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
Student potrafi nawiązania konstruktywnego dialogu
na płaszczyźnie wartości i wzajemnych korzyści
z partnerami obszaru postradzieckiego

SEA_K1_U02 esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

analiza problemu 90

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kultura ziem białoruskich we wczesnym średniowieczu. Dawna kultura ludowa.
Rozwój architektury Białorusi. Gotyk na Białorusi. Dzieje oświaty. Historia i kultura
książki w Wielkim Księstwie Litewskim. Kultura epoki Oświecenia. Przebieg
procesu narodotwórczego i czynniki jego rozwoju. Badania historyczne i
świadomość historyczna. Badania białorutenoznawcze w XIX w. Szkolnictwo w
okresie zaborów. Kultura okresu „Naszej Niwy”. Literatura białoruska w XIX i XX w.
Kultura w latach 20-30 XX w. Współczesna kultura Białorusi. Zjawisko
nonkonformizmu w powojennej Białorusi. Białoruski underground.

W1, U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej obecność na zajęciach, esej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Wielka Wojna Ojczyźniana 1941-1945
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.13F0.620509724820e.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

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

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Student powinien posiąść wiedzę o tym, w jaki sposób i dlaczego wydarzenia Wiekiej Wojny Ojczyźnianej
1941-1945 stały się mitem założycielskim państwa i społeczeństwa rosyjskiego

C2 Student powiniem posiąść wiedzę o przebiegu działań wojennych i ich krótko- i długoterminowych
konsekwencjach

C3 Student powinien posiąć wiedzę o tym, w jaki sposób propaganda i ideologia narodowoojczyźniana oddziaływały
i nadal oddziałują na społczeństwo rosyjskie

C4 Student powinien posiąść wiedzę o funkcjonowaniu państwa totalitarnego w warunkach wojennych zwłaszcza
w stosunku do obywateli własnego państwa

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student posiada podstawową wiedzę w zakresie
historii politycznej i rozwoju państwa radzieckiego

SEA_K1_W01,
SEA_K1_W02,
SEA_K1_W03,
SEA_K1_W07,
SEA_K1_W08,
SEA_K1_W09

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2
Student ma podstawową wiedzę w zakresie
politycznego funkcjonowania państw obszaru
eurazjatyckiego

SEA_K1_W01,
SEA_K1_W02,
SEA_K1_W03,
SEA_K1_W06,
SEA_K1_W07,
SEA_K1_W08,
SEA_K1_W09

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

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

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student potrafi odpowiedzialnie rozpoznawać,
wartościować i  podejmować role społeczne
na różnych polach aktywności osobistej i zawodowej
w perspektywie krajowej i międzynarodowej

SEA_K1_K01,
SEA_K1_K02,
SEA_K1_K03,
SEA_K1_K04

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

e-wykład 5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

analiza źródeł historycznych 10

badania terenowe 20

konsultacje 5

przygotowanie do zajęć 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Operacja "Barbarossa" W1, W2, U1, K1

2. Blokada Leningradu W1, W2, U1, K1

3. Operacja "Tajfun" W1, W2, U1, K1

4. Bitwa o Stalingrad W1, W2, U1, K1

5. Bój o Ukrainę W1, W2, U1, K1

6. Bitwao Kaukaz W1, W2, U1, K1

7. Łuk Kurski W1, W2, U1, K1

8. Okupacja niemiecka i partyzantka W1, W2, U1, K1

9. Operacja "Bagration" W1, W2, U1, K1

10. Wielka Koalicja Antyfaszystowska W1, W2, U1, K1

11. Marsz na Berlin W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Analiza filmografii; Seminarium wyjazdowe, metody e-learningowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład
konwersatoryjny, wykład konwencjonalny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie ustne, zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Obecność na zajęciach, przygotowanie przezentacji,
zaliczenie ustne w postaci rozmowy na podane
zagadnienia, udział w pracach w trakcie seminarium
wyjazdowego
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Историческое образование в странах евразийского пространства
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.13F0.62050b1728178.22

Języki wykładowe
Rosyjski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

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

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem przedmiotu jest opis i analiza edukacji historycznych w państwach obszaru eurazjatyckiego,
ze szczególnym uwzględnieniem edukacji dotyczącej wydarzeń XX wieku czyli okresu dominacji ZSRR
na wspomnianym terytorium.

C2
Celem dodatkowym jest wykształcenie u studentów świadomości różnic w podejściu różnych państw obszaru
eurazjatyckiego do wspólnej historii, a także świadomości różnych wcześniejszych motywów historycznych, wokół
których ogniskuje się edukacja historyczna w wybranych krajach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
ma pogłębioną świadomość kompleksowego
charakteru kultury symbolicznej obszaru
eurazjatyckiego w jej historycznych kontekstach

SEA_K1_W01 zaliczenie ustne

W2
student zna, rozumie, potrafi identyfikować oraz badać
przejawy i znaczenie dziedzictwa historycznego oraz
tożsamości narodowej w perspektywie edukacji
historycznej państw obszaru eurazjatyckiego

SEA_K1_W01 zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
posiada umiejętność rozumienia, analizowania
i interpretowania konkretnych zjawisk historycznych
i społecznych podejmowanych w edukacji historycznej
państw obszaru postradzieckiego

SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03 zaliczenie ustne

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

SEA_K1_U01,
SEA_K1_U03 zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

SEA_K1_K01,
SEA_K1_K02,
SEA_K1_K03

zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 20

przygotowanie do egzaminu 10

uczestnictwo w egzaminie 2

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 18

analiza źródeł historycznych 15

rozwiązywanie zadań problemowych 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

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

2.
Общяя характеристика исторической политики постсоветских государств:
Россия, Украина, Белоруссия, Молдова, Латвия, Грузия, Казахстан,
Узбекистан. Роль государственный деятелей в странах постсоветского
пространста как идейных отцов новой исторической политики

W1, W2, U1

3.

Историческое образование как часть исторической политики: отдельные
периоды истории XX в. и их трактовка в историческом образовании
отдельных стран: Россия, Белорусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан,
Узбекистан.

Темы для обсуждения: создание СССР и национальных - союзных -
республик, СССР как модерное государство, трактовка сталинского периода,
миф "великой отечественной войны", СССР как колоняльная держава,
трактовка периода обретения независимости (1985-1991).

Перемены главных тезисов исторического образования в отдельных странах
после 1991 года, государственное давление на историческое образование,
"войны за память" в области исторического образования

W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie ustne Obecność na minimum 80% zajęć, minimum 60% punktów z odpowiedzi
na zaliczeniu
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Политика памяти в странах евразийского пространства
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.13F0.62050b64911e7.22

Języki wykładowe
Rosyjski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

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

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest opis i analiza polityk pamięci państw obszaru eurazjatyckiego, ze szczególnym
uwzględnieniem pamięci o wydarzeniach XX wieku czyli okresu dominacji ZSRR na wspomnianym terytorium.

C2
Celem dodatkowym jest wykształcenie u studentów świadomości różnic w podejściu różnych państw obszaru
eurazjatyckiego do wspólnej historii, a także świadomości różnych wcześniejszych motywów historycznych, wokół
których ogniskuje się polityka pamięci wybranych krajów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
ma pogłębioną świadomość kompleksowego
charakteru rosyjskiej kultury symbolicznej w jej
historycznych kontekstach

SEA_K1_W01 zaliczenie ustne

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 zaliczenie ustne

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 zaliczenie ustne

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 zaliczenie ustne

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

zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 20

analiza źródeł historycznych 15

rozwiązywanie zadań problemowych 10

przygotowanie do egzaminu 10

uczestnictwo w egzaminie 2

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 18

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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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 przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny,
analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie ustne Obecność na minimum 80% zajęć, minimum 60% punktów z odpowiedzi
na zaliczeniu
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Filozofia
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.120.5cac67d9e452a.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Filozofia

Klasyfikacja ISCED
0223Filozofia i etyka

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 zaznajomienie studentów z najważniejszymi ideami i osobowościami filozofii europejskiej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student posiada znajomość najważniejszych pojęć
i kierunków filozofii europejskiej SEA_K1_W04 zaliczenie na ocenę
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W2 student posiada orientację w podstawowych ujęciach
osoby ludzkiej i społeczeństwa SEA_K1_W04 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

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

SEA_K1_U02 zaliczenie na ocenę

U2 wskazać założenia światopoglądowe poszczególnych
systemów myślowych SEA_K1_U02 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

SEA_K1_K01,
SEA_K1_K02 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

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

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
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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:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia
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Cywilizacja Imperium Rosyjskiego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.120.61fbbd29911e5.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Historia

Klasyfikacja ISCED
0222Historia i archeologia

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu historii politycznej, społecznej i gospodarczy Cesarstwa Rosyjskiego
w okresie 1721-1917

C2 Uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu historii politycznej, społecznej i gospodarczy Cesarstwa Rosyjskiego
w okresie 1721-1917

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Student zna i rozumie procesy historyczne zachodzące
w Cesarstwie Rosyjskim w rożnych stadiach rozwoju
ustroju absolutystycznego w ujęcie politycznym,
społecznym i gospodarczym

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

zaliczenie pisemne

W2

Student nabywa umiejętności definiowania pojęć
historycznych i orientowania się w podstawowej
faktografii z zakresu historii: politycznej, społecznej,
gospodarczej Cesarstwa Rosyjskiego pomiędzy 1721
a 1917 r.

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

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student nabywa umiejętności definiowania pojęć
historycznych i orientowania się w podstawowej
faktografii z zakresu historii: politycznej, społecznej,
gospodarczej Cesarstwa Rosyjskiego pomiędzy 1721
a 1917 r.

SEA_K1_U01,
SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03,
SEA_K1_U04

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student nabywa umiejętności definiowania pojęć
historycznych i orientowania się w podstawowej
faktografii z zakresu historii: politycznej, społecznej,
gospodarczej Cesarstwa Rosyjskiego pomiędzy 1721
a 1917 r.

SEA_K1_K01,
SEA_K1_K02,
SEA_K1_K03,
SEA_K1_K04

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 90

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Panowanie Katarzyny I oraz Piotra II (walki stronnictw pałacowych o władzę,
odejście od reform zapoczątkowanych przez Piotra I) rządy Anny
Iwanowny;(zjawisko „bironowszczyzny); wyniesienie do tronu Iwana VI; przewrót
pałacowy 1741 r. i koronacja Elżbiety I (początki szlacheckiej monarchii absolutnej
w Rosji), udział Rosji w wojnie siedmioletniej;) panowanie Piotra III i Katarzyny II
(próby kodyfikacji praw, „pugaczowszczyzna” i reformy wewnętrzne, narodziny w
Rosji szlacheckiej monarchii absolutnej, wojny z Turcją i Szwecją, rozbiory Polski,
stosunek imperatorowej do rewolucji francuskiej); rządy Pawła I – próby „reform
wewnętrznych”, udział Rosji w koalicjach antyfrancuskich; Aleksander 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,
Polacy i Finowie, polityka zagraniczna; Aleksander III – „kontrreformy”,
panslawizm, mniejszości narodowe, stosunki z zagranicą; ostatnie lata Rosji
carskiej – Mikołaj II, rewolucja rosyjska, polityka zagraniczna.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne obecność na zajęciach, esej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych
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Komunikacja międzykulturowa
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.120.5ca29968e43bd.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest zapoznanie studentów z różnymi aspektami możliwości i ograniczeń komunikacji
międzykulturowej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student zna podstawową terminologię nauk
społecznych i humanistycznych. SEA_K1_W08

udział w dyskusji w
czasie zajęć, referat,
test, egzamin ustny
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W2 student zna podstawowe mechanizmy i ograniczenia
komunikacji międzykulturowej. SEA_K1_W04

udział w dyskusji w
czasie zajęć, referat,
test, egzamin ustny

W3
student zna problematykę utrwalonych
w piśmiennictwie naukowym kluczowych analiz
zagadnień międzykulturowych
i międzycywilizacyjnych.

SEA_K1_W04,
SEA_K1_W06,
SEA_K1_W08

udział w dyskusji w
czasie zajęć, referat,
test, egzamin ustny

W4 student ma wiedzę o praktycznych aspektach
komunikacji międzykulturowej.

SEA_K1_W06,
SEA_K1_W08

udział w dyskusji w
czasie zajęć, referat,
test, egzamin ustny

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

udział w dyskusji w
czasie zajęć, referat,
test, egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student przyjmuje postawę otwartą, nacechowaną
dążeniem do zrozumienia odmiennych środowisk
cywilizacyjnych.

SEA_K1_K03
udział w dyskusji w
czasie zajęć, referat,
test, egzamin ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności 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

przygotowanie referatu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

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
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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
udział w dyskusji w czasie
zajęć, referat, test, egzamin
ustny

Egzamin składający się dwóch części: testu otwartego i
egzaminu ustnego. Ocena końcowa to średnia ocen z obu
części 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).
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Ochrona własności intelektualnej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.120.5ca75696652f3.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 10

Liczba
punktów ECTS
1.0

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 Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

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,
zna zasady prawa własności przemysłowej, zna
podstawy prawa patentowego oraz prawa ochrony
designu.

SEA_K1_W10 zaliczenie na ocenę

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_U01 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 samodzielnej pracy naukowej w zakresie konstrukcji
tekstów. SEA_K1_K01 zaliczenie na ocenę

K2 samodzielnej pracy w utworem i ochrony swoich praw. SEA_K1_K02 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 10

przygotowanie do zajęć 10

przygotowanie do testu zaliczeniowego 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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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 i prawa pokrewne - 6h
3. Prawo własnosci przemysłowej 2h
4. Podsumowanie - 1h

W1, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

dyskusja, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę Test, do zaliczenia konieczne jest 60 proc. poprawnych odpowiedzi.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Wprowadzenie do nauk o polityce i administracji
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.140.61fbbf7b07542.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z dyscypliną "Nauki o polityce i administracji" w dziedzinie nauk społecznych, w ramach
których prowadzone są studia na kierunku "Studia eurazjatyckie"

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Student posiada pogłębioną wiedzę o systemach
politycznych państw współczesnych i życiu
politycznym społeczeństw

SEA_K1_W01,
SEA_K1_W03,
SEA_K1_W06,
SEA_K1_W07,
SEA_K1_W08,
SEA_K1_W09

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

W2 Student posiada pogłębioną wiedzę o problemach
stosunków międzynarodowych

SEA_K1_W01,
SEA_K1_W03,
SEA_K1_W04,
SEA_K1_W06,
SEA_K1_W07,
SEA_K1_W08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

W3 Student posiada pogłębioną wiedzę o metodologii
i teorii polityki

SEA_K1_W01,
SEA_K1_W03,
SEA_K1_W07,
SEA_K1_W09

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

W4 Student posiada pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu
społeczeństwa obywatelskiego

SEA_K1_W01,
SEA_K1_W03,
SEA_K1_W07,
SEA_K1_W09

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

W5 Student posiada pogłębioną wiedzę o modelach
zarządzania państwowego i społeczno-państwowego

SEA_K1_W01,
SEA_K1_W03,
SEA_K1_W07,
SEA_K1_W09

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student posiada umiejętności krytycznej argumentacji
z wykorzystaniem posiadanej wiedzy własnej i innych
autorów, a także formułowania wniosków
i syntetycznych podsumowań

SEA_K1_U01,
SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

U2

Student posiada umiejętność projektowania,
przygotowywania i komunikowania w języku polskim
i obcym prac i projektów dotyczących regionu Europy
Środkowo-Wschodniej oraz obszaru eurazjatyckiego
z możliwością ich praktycznego wykorzystania

SEA_K1_U01,
SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student potrafi odpowiedzialnie rozpoznawać,
wartościować i  podejmować role społeczne
na różnych polach aktywności osobistej i zawodowej
w perspektywie krajowej i międzynarodowej

SEA_K1_K01,
SEA_K1_K02,
SEA_K1_K03,
SEA_K1_K04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

e-wykład 5

uczestnictwo w egzaminie 2

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10
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przygotowanie do egzaminu 10

przygotowanie do testu zaliczeniowego 10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

przygotowanie do zajęć 10

konsultacje 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
102

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Instytucjonalne podstawy polityki W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1

2. Historyczny rozwój państw W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1

3. Dylematy konstytucyjne W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1

4. Państwo współczesne W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1

5. Systemy polityczne państw UE W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1

6. Systemy polityczne państw Europy Zachodniej spoza UE i państw
pozaeuropejskich

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1

7. Transformacja ustrojowa państw Eurpy Środkowo-Wschodniej W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1

8. Systemy polityczne państw obszaru eurazjatyckiego W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1

9. Symboliczno-kulturowe aspekty polityczne W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1

10. Religia w życiu społecznym W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1

11. Stosunki międzynarodowe i ich uwarunkowania W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1

12. Europejski ład polityczny XIX i XX wieku W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metody e-learningowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny,
analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne,
projekt, prezentacja

Obecność na zajęciach, przygotowanie do zajęć,
pozytywne zaliczenie testu pisemnego. Warunkiem
uzyskania zaliczenia jest uzyskanie przynajmniej 60%
punktów testu egzaminacyjnego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa
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Historia narodów Kaukazu
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.140.5cac67d9eb8d6.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem wykładu jest przybliżenie kluczowych informacji dotyczących historii narodów Kaukazu, ze szczególnym
uwzględnieniem różnorodności etnicznej, religijnej oraz kulturowej. Równocześnie w ramach wykładu studenci
poznają zasadnicze problemy regionu oraz ich historyczne przyczyny.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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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

egzamin pisemny

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

egzamin pisemny

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

egzamin pisemny

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

SEA_K1_U01,
SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

egzamin pisemny

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

SEA_K1_U01,
SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

SEA_K1_K02,
SEA_K1_K03,
SEA_K1_K04

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do egzaminu 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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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:

dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.
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Polityka i gospodarka ZSRR
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.140.61fbb635d2a79.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

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 Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 student posiada podstawową wiedzę w zakresie
historii politycznej i rozwoju

SEA_K1_W01,
SEA_K1_W03,
SEA_K1_W07,
SEA_K1_W09

zaliczenie ustne,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

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

zaliczenie ustne,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

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

SEA_K1_W01,
SEA_K1_W07,
SEA_K1_W09

zaliczenie ustne,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

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

SEA_K1_U01,
SEA_K1_U02

zaliczenie ustne,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

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

zaliczenie ustne,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 3

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do egzaminu 20

konsultacje 10

e-wykład 5

badania terenowe 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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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, udział w
pracach w trakcie seminarium wyjazdowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wiedza z zakresu historii państw obszaru eurazjatyckiego do 1917 roku włącznie. Obecność na zajęciach obowiązkowa
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Polityka medialna na obszarze eurazjatyckim
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.140.61fbc0a7b920a.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Klasyfikacja ISCED
0321Dziennikarstwo

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest analiza polityki medialnej prowadzonej w państwach obszaru eurazjatyckiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna pojęcie polityki medialnej. Zna
terminologię związaną z polityką medialną: warunki
prawne i infrastrukturę funkcjonowania mediów
w poszczególnych państwach obszaru eurazjatyckiego.

SEA_K1_W03,
SEA_K1_W05,
SEA_K1_W07

egzamin pisemny
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi odróżnić politykę medialną
prowadzoną w różnych państwach obszaru
eurazjatyckiej od polityki medialnej Rosji i państw
europejskich.

SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

analiza aktów normatywnych 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Cele i obszar polityki medialnej. Warunki prawne fukcjonowania mass mediów i
Internetu na obszarze eurazjatyckim. Instytucje państwowe regulujące działalność
mediów. Narzędzia polityki medialnej. Koncentracja, pluralizm mediów,
ograniczenia narzucane mediom, cenzura. Przykłady realizacji polityki medialnej w
państwach obszaru eurazjatyckiego: podejścia monocentryczne,  umiarkowanie
liberalne etc.  

 

W1, U1

2.
Wolność słowa i wypowiedzi w mediach na obszarze eurazjtyckim (Reporterzy bez
Granic, Freedom House). Udziały w mediach (państwo, oligarchowie). Wpływ
mediów na społeczeństwo na obszarze eurazjatyckim. 

W1, U1

3.
Edukacja medialna, rozwój nowoczesnych technologii informatycznych na
obszarze eurazjatyckim. Zmiany w polityce medialnej wynikające ze zmian
polityczno-społecznych, globalizacji i cyfryzacji.

W1, U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny obecność na zajęciach, test pisemny
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Społeczeństwo i kultura współczesnej Rosji
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.140.5cac67da7d44e.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

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 Metody weryfikacji

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 zaliczenie pisemne
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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 zaliczenie pisemne

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 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

przygotowanie do zajęć 15

przygotowanie prezentacji multimedialnej 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

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
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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._Diagnoz
a_spoleczna_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. Rola i znaczenie Obwodu
Kaliningradzkiego we wzajemnych kontaktach polsko-rosyjskich.

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne Dozwolona dwukrotna nieobecność w trakcie semestru. Obowiązkowa
lektura wyznaczonych materiałów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Kształtowanie Narodów Azji Środkowej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.180.62023e7a193b9.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

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 Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 student ma podstawową wiedzę na temat kultury
narodów Azji Środkowej

SEA_K1_W01,
SEA_K1_W04 zaliczenie ustne

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

SEA_K1_W02,
SEA_K1_W03 zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potrafi:

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 zaliczenie ustne

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 zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do egzaminu 15

analiza źródeł historycznych 15

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

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
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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 przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie ustne Obecność na minumum 80% zajęć, minimum 60% punktów z zaliczenia
ustnego



Sylabusy 171 / 207

Podstawy ekonomii i przedsiębiorczości
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.180.5ca7569880a52.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0311Ekonomia

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

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 Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe pojęcia z zakresu ekonomii
i przedsiębiorczości SEA_K1_W10 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 analizować i interpretować podstawowe wskaźniki
ekonomiczne

SEA_K1_U01,
SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 prowadzenia badań nad obszarem eurazjatyckim
wykorzystując podstawowe dane ekonomiczne SEA_K1_K03 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

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
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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:

rozwiązywanie zadań, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Internet i rywalizacja informacyjna na obszarze postradzieckim
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.180.5cac67dac0baa.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Klasyfikacja ISCED
0321Dziennikarstwo

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

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 Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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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 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 scharakteryzować przemiany społeczne i kulturowe
zaistniałe pod wpływem nowych technologii. SEA_K1_U02 zaliczenie pisemne

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 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

analiza problemu 10

poznanie terminologii obcojęzycznej 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

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
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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 przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne Dozwolona dwukrotna nieobecność na zajęciach plus pozytywne
zaliczenie testu opisowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Religie obszaru eurazjatyckiego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.180.5cac67da82339.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest zapoznanie studentów z "tradycyjnymi" dla obszaru postradzieckiego religiami.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

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 zaliczenie ustne
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W2 student posiada podstawową wiedzę na temat religii
i świata idei obszaru eurazjatyckiego SEA_K1_W04 zaliczenie ustne

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 zaliczenie ustne

U2
student posiada umiejętność rozumienia, analizowania
i interpretowania konkretnych zjawisk społecznych
związanych z określoną przynależnością religijną

SEA_K1_U01 zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 działać i pracować w grupie SEA_K1_K02 zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 40

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Geografia religii Eurazji. Religie główne: chrześcijaństwo, islam, buddyzm. 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. Działalność społeczna rosyjskich organizacji religijnych. W1, W2, U1, U2, K1

7. Nauka społeczna Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. W1, W2, U1, U2, K1
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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. W1, W2, U1, U2, K1

13.
 

Program społeczny muzułmanów w Rosji.
W1, W2, U1, U2, K1

14. Buddyzm - pojawienie się i rozwój. Religie "nietradycyjne". Religiny charketer
konfliktów na terenie Eurazji. W1, W2, U1, U2, K1

15. 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

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Systemy i życie polityczne państw Europy Wschodniej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.1100.5cac67da7819a.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest zaznajomienie studenta z historią, strukturami i specyfiką systemów administracyjnych oraz
politycznych poszczególnych państw Europy Wschodniej (Rosja, Białoruś, Mołdawia, Ukraina).

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student posiada podstawową wiedzę w zakresie
historycznej i współczesnej struktury administracyjnej
krajów Europy Wschodniej.

SEA_K1_W05,
SEA_K1_W07 zaliczenie na ocenę
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W2
Student ma podstawową wiedzę w zakresie
politycznego funkcjonowania państw Europy
Wschodniej.

SEA_K1_W05,
SEA_K1_W07 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi analizować i interpretować konkretne
zjawiska społeczne (w tym polityczne, prawne
i ekonomiczne) na obszarze państw Europy
Wschodniej.

SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do pogłębionej analizy życia
politycznego na obszarze państw Europy Wschodniej.

SEA_K1_K03,
SEA_K1_K04 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie referatu 15

przygotowanie do egzaminu 15

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do zajęć 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 29

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Podczas kursu zostaną przedstawione:

1. Pojec̨ie systemu prawnego, politycznego i systemu administracji.

2. Model państwa postradzieckiego w Europie Wschodniej: cechy wspólne i
specyfika.

3. Historia i rozwój systemów administracyjnych w Europie Wschodniej.

4. Funkcjonowanie ustroju konstytucyjnego w Europie Wschodniej: teoria i
praktyka.

5. Wymiar sprawiedliwości i jego znaczenie. Ochrona praw człowieka.

6. Obecne reformy prawa w regionie i ich specyfika (na wybranych przykładach).

7. Zróżnicowanie losów ustrojów prawno-administracyjnych państw Europy
Wschodniej.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, seminarium

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę Zaliczenie pisemne na ocenę.
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Theory of International Relations
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.1100.61fbc8b9c962b.22

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

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 Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Student zna i rozumie najważniejsze problemy
teoretyczne dotyczące rozwoju stosunków
międzynarodowych w wymiarze globalnym
i eurazjatyckim.

SEA_K1_W01,
SEA_K1_W03,
SEA_K1_W07,
SEA_K1_W09

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi 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 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do samodzielnego pogłębiania
wiedzy i umiejętności w zakresie nauki o stosunkach
międzynarodowych.

SEA_K1_K01,
SEA_K1_K03,
SEA_K1_K04

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 45

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 45

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

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. a ład międzynarodowy, organizacje
międzynarodowe, systemy bezpieczeństwa światowego, regionalnego i
lokalnego. 

W1, U1, K1

2. Sposoby i obszary prowadzenia polityki zagranicznej: dyplomacja, wojna, etc.
Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych. W1, U1, K1

3. System prawnomiędzynarodowy W1, U1, K1

4. Ład międzynarodowy. W1, U1, K1

5. Organizacje międzynarodowe. ONZ i Karta NZ. W1, U1, K1

6. Traktaty międzynarodowe. Konwencja wiedeńska o prawie traktatów. W1, U1, K1

7. Idealizm a realizm: formy klasycznego realizmu. W1, U1, K1
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8. Teorie neorealistyczne W1, U1, K1

9. Liberalizm (pluralizm) a dylematy teorii gier. W1, U1, K1

10. Globalizm (strukturalizm) i jego wariant alterglobalistyczny. W1, U1, K1

11. Constructivism: the farewell of rationalism in the theory of international relations. W1, U1, K1

12. Paradygmat wielocywilizacyjny. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

dyskusja, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne Min. 50% punktów testu zaliczeniowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Systemy prawno-administracyjne państw Kaukazu i Azji Środkowej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.1100.5cac67da9c5df.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

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 Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Student posiada podstawową wiedzę w zakresie
historycznej i współczesnej struktury administracyjnej
krajów Kaukazu i Azji Środkowej.

SEA_K1_W01,
SEA_K1_W05 zaliczenie na ocenę

W2
Student ma podstawową wiedzę w zakresie
politycznego funkcjonowania państw regionu Kaukazu
i Azji Środkowej.

SEA_K1_W05,
SEA_K1_W07 zaliczenie na ocenę

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 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie referatu 10

przygotowanie do egzaminu 10

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do zajęć 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 40

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
101

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

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



Sylabusy 188 / 207

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:

analiza przypadków, dyskusja, seminarium, wykład konwencjonalny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę Przygotowanie i wygłoszenie referatu na temat systemu prawno-
administracyjnego w wybranym państwie Kaukazu lub Azji Środkowej.
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Idee i doktryny polityczne na obszarze eurazjatyckim
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.1100.61fbcdfd48491.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest omówienie najważniejszych idei i doktryn na obszarze eurazjatyckim

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

Student zna najważniejsze idee, ideologie i doktryny
w poszczególnych państwach obszaru eurazjatyckiego.
Student zna najważniejszych liderów politycznych,
rozumie różnice pomiędzy ideami, doktrynami
a ideologiami.

SEA_K1_W03,
SEA_K1_W05,
SEA_K1_W07

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student umie wskazać, które z idei i doktryn mają
największy wpływ na społeczeństwo w państwach
obszaru eurazjatyckiego.

SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

analiza dokumentów programowych 30

przygotowanie do egzaminu 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Eurazjatyzm w Rosji i w innych państwach obszaru eurazjatyckiego W1, U1

2. Komunizm w państwach obszaru eurazjatyckiego W1, U1

3. Nacjonalizm na obszarze eurazjatyckim W1, U1

4. Rosyjski faszyzm W1, U1

5. Rosyjski konserwatyzm W1, U1

6. Liberalizm, neoliberalizm na obszarze eurazjatyckim W1, U1

7. Prawa człowieka, ich przestrzeganie w poszczególnych państwach obszaru
eurazjatyckiego. W1, U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

konwersatorium zaliczenie pisemne obecność na zajęciach, test pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Seminarium licencjackie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.1300.5ca756a3de0d9.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
8.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Wypracowanie umiejętności potrzebnych do napisania pracy licencjackiej

Efekty uczenia się dla przedmiotu



Sylabusy 193 / 207

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

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

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 wyszukiwać, dokonywać krytycznej oceny, analizować
i wykorzystywać informacje płynące z różnych źródeł. SEA_K1_U02 zaliczenie na ocenę,

projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 określenia priorytetów badawczych nad obszarem
eurazjatyckim. SEA_K1_K01 zaliczenie na ocenę,

projekt, prezentacja

K2 pogłębiania wiedzy nad obszarem eurazjatyckim. SEA_K1_K03 zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Semestr 5

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przygotowanie projektu 20

przeprowadzenie badań literaturowych 20

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

analiza problemu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 6
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Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przygotowanie projektu 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

przeprowadzenie badań literaturowych 30

analiza problemu 20

przygotowanie pracy dyplomowej 80

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
240

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

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

Semestr 5

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.

Semestr 6
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Metody nauczania:

seminarium

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie na ocenę, prezentacja warunkiem zaliczenia seminarium prezentacja wyników
pracy oraz jej złożenie
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Systemy i życie polityczne państw Europy Wschodniej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.1200.5cac67da7819a.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

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 Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 najważniejsze cechy systemów politycznych i życia
politycznego w państwach eurazjatyckich SEA_K1_W07 zaliczenie ustne
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W2 absolwent zna i rozumie podstawy historii obszaru
postradzieckiego w jego cywilizacyjnym zróżnicowaniu SEA_K1_W01 zaliczenie ustne

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 zaliczenie ustne

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

SEA_K1_U03 zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
absolwent jest gotów do efektywnego działania
w grupie w pracach nad eksploracją obszaru
eurazjatyckiego

SEA_K1_K02 zaliczenie ustne

K2 samodzielnego pogłębiania wiedzy o obszarze SEA_K1_K03 zaliczenie ustne

K3
kontynuacji kształcenia na studiach eurazjatyckich
drugiego stopnia i innych studiach w zakresie
dyscypliny nauk o polityce i administracji

SEA_K1_K04 zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

analiza problemu 90

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
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



Sylabusy 198 / 207

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie ustne Brak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Systemy i życie polityczne państw Kaukazu i Azji Środkowej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.1200.5cac67da7ac69.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem konwersatorium jest przybliżenie podstawowych informacji dotyczących systemów politycznych państw
Kaukazu oraz Azji Centralnej. Student, poznając w trakcie zajęć życie polityczne państw Kaukazu i Azji Centralnej
oraz uwarunkowania historyczne, kulturowe i społeczne, powinien poprawnie analizować i interpretować
informacje dotyczące zachodzących wydarzeń.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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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

zaliczenie na ocenę

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

zaliczenie na ocenę

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

zaliczenie na ocenę

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

zaliczenie na ocenę

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

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do zajęć 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

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
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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:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę Obecność i aktywny udział w zajęciach. Uzyskanie pozytywnego wyniku z
testu końcowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.
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Problemy bezpieczeństwa na obszarze eurazjatyckim
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.1200.61fbcfb6f40cd.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest zapoznanie studentów z problemami związanymi z różnymi wymiarami bezpieczeństwa
na obszarze eurazjatyckim, z uwzględnieniem bezpieczeństwa w zakresie militarnym, ekonomicznym,
informacyjnym, ekologicznym, ale również kulturowym

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Zagadnienia związane z pojęciem bezpieczeństwa
państwa w różnych wymiarach (militarne,
ekonomiczne, ekologiczne, informacyjne, kulturowe)

SEA_K1_W03,
SEA_K1_W07,
SEA_K1_W09

zaliczenie ustne

W2
podstawowe dokumenty, które precyzują politykę
bezpieczeństwa w wybranych krajach obszaru
eurazjatyckiego

SEA_K1_W06,
SEA_K1_W07,
SEA_K1_W08,
SEA_K1_W09,
SEA_K1_W10

zaliczenie ustne

W3
procesy związane z wielowymiarową ochroną
bezpieczeństwa i wynikającymi z tego konfliktami
pomiędzy państwami obszaru eurazjatyckiego oraz
w ich relacjach z państwami spoza tego terytorium

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

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
zrozumieć i zinterpretować wydarzenia związane
z realizacją polityki bezpieczeństwa państw obszaru
eurazjatyckiego

SEA_K1_U01,
SEA_K1_U02 zaliczenie ustne

U2
w podstawowym wymiarze prognozować politykę
bezpieczenstwa wybranych państw obszaru
eurazjatyckiego

SEA_K1_U03 zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
podjęcia samodzielnych badań związanych
z pogłębioną analizą polityki bezpieczeństwa oraz
w zakresie interpretacji konfliktów na wspomnianym
obszarze

SEA_K1_K03,
SEA_K1_K04 zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

analiza aktów normatywnych 10

przygotowanie do egzaminu 15

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do zajęć 18

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Polityka bezpieczeństwa państwa i jej wymiary: polityczny, militarny,
ekonomiczny, etniczny, kulturowy, informacyjny oraz ekologiczny. W1

2.

Wyzwania polityki bezpieczenstwa na obszarze eurazjatyckim: skomplikowana
struktura polityczna, ekonomiczna i etniczna po rozpadzie ZSRR, najważniejsze
dokumenty związane z realizacją polityki bezpieczeństwa państw obszaru
eurazjatyckiego (Koncepcje bezpieczeństwa narodowego, koncepcje
bezpieczeństwa ekonomicznego);

W3

3.

Wybrane konflikty na obszarze poradzieckim w perspektywie zderzenia polityk
bezpieczeństwa poszczególnych krajów (konflikt karabaski, konflikt o Nadniestrze,
konflikt rosyjsko-gruziński 2008 roku, konflikt rosyjsko-ukraiński: Krym, Donbas,
wojna rosyjsko-ukraińska 2022 roku); tworzenie i wspieranie republik
separatystycznych na obszarze eurazjatyckim jako forma realizacji polityki
bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej; 

W2, W3, U1

4.
Sposoby realizacji polityki bezpieczeństwa ekonomicznego wybranych krajów
(integracja eurazjatycka, stowarzyszenie z UE, sankcje wobec Federacji Rosyjskiej
2014-2022, polityka substytucji importu); 

W2, W3, U1, U2, K1

5. Bezpieczeństwo informacyjne i zjawiska wojen informacyjnych w otoczeniu
konfliktów na obszarze poradzieckim W3, U1, U2, K1

6.
Bezpieczeństwo ekologiczne i związane z tym wyzwania dla polityk
poszczególnych krajów: konflikt o wodę w Azji Centralnej, degradacja ekologiczna
i polityka neutralności jądrowej Kazachstanu, konflikty wokół rozmieszczenia
elektrowni jądrowych na obszarze poradzieckim 

W2, W3, U1, U2, K1

7. Bezpieczeństwo w wymiarze religijnym i kulturowym na obszarze eurazjatyckim W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie ustne minimum 80% obecności na zajęciach, minimum 60% punktów z
zaliczenia ustnego
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Praktyka tłumaczenia
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.1200.5cac67daba0ce.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

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 Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 teksty rosyjskie SEA_K1_W01 zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W2 potrafi tłumaczyć teksty publicystyczne SEA_K1_W02 zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W3 potrafi tłumaczyć teksty naukowe (kulturoznawcze) SEA_K1_W06
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W4 potrafi tłumaczyć ustnie SEA_K1_W07 zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W5 tłumaczenie konsekutywne SEA_K1_W04
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 tłumaczyć ustnie (teksty humanistyczne) SEA_K1_U02 zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 jest gotów do współpracy z grupą SEA_K1_K02
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

K2 praca w grupie w języku rosyjskim SEA_K1_K01
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

analiza problemu 5

poznanie terminologii obcojęzycznej 10

rozwiązywanie zadań problemowych 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
55

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. teksty naukowo-publicystyczne W1, W2, W3, W4, W5,
U1, K1, K2
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2. teksty naukowe (streszczenia, abstrakty) 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.

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka rosyjskiego na poziomie B1/B2


