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Charakterystyka kierunku

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Nazwa kierunku: studia eurazjatyckie

Poziom: drugiego stopnia

Profil: ogólnoakademicki

Forma: studia stacjonarne

Język studiów: polski

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

Nauki o polityce i administracji 53%

Językoznawstwo 18%

Ekonomia i finanse 9%

Nauki o kulturze i religii 7%

Nauki prawne 7%

Nauki o komunikacji społecznej i mediach 3%

Historia 3%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia

Charakterystyka kierunku

Studia eurazjatyckie drugiego stopnia osadzone są przede wszystkim w dyscyplinie nauk o polityce i  administracji,  ze
szczególnym akcentem położonym na kontekst stosunków międzynarodowych, mają jednak charakter w pewnej mierze
interdyscyplinarny,  pogłębiając  niektóre  zagadnienia  z  zakresu  dyscyplin  nauk  humanistycznych.  Proponują  znaczne
pogłębienie i uwspółcześnienie eksploracji obszaru postradzieckiego w stosunku do programu studiów pierwszego stopnia.
Państwami  szczególnego  zainteresowania  są:  Federacja  Rosyjska,  Białoruś,  Mołdawia,  Uzbekistan,  Kazachstan,
Turkmenistan,  Tadżykistan,  Kirgistan,  Azerbejdżan,  Armenia  i  Gruzja.  Program  studiów  obejmuje  obowiązkowe  dla
wszystkich studentów kursy obejmujące temat  współczesnych państw i  społeczeństw obszaru eurazjatyckiego.  Bardzo
istotnym elementem programu są kursy dotyczące podstaw prawa cywilnego, karnego, gospodarczego i finansowego państw
poradzieckich, a także moduły dotyczące gospodarki obszaru i realiów prowadzenia biznesu. W perspektywie pragmatycznej
część uwagi  poświęcono negocjacjom w stosunkach międzynarodowych.  Ponadto program nauczania obejmuje zajęcia
praktyczne z  języka rosyjskiego w wymiarze  240 godzin  oraz  języka angielskiego w wymiarze  60 godzin.  Zgodnie  z
obowiązującymi regulacjami ukończenie studiów wymaga zdania egzaminu z języka obcego na poziome B2+.

Koncepcja kształcenia

Kierunek stworzony został  z  uwagi  na zapotrzebowanie rynku na specjalistów z  pogłębioną wiedzą i  umiejętnościami
komunikacyjnymi koniecznymi dla prowadzenia i utrzymywania kontaktów gospodarczych, politycznych i społecznych na
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obszarze poradzieckim. Treści programowe kierunku wykazują pewne podobieństwa z prowadzonym przez UJ kierunkiem
studiów  drugiego  stopnia  w  zakresie  rosjoznawstwa,  jednak  obejmują  generalnie  całość  obszaru  poradzieckiego  i
skoncentrowane są na zagadnieniach politycznych,  prawnych i  ekonomicznych.  Absolwent studiów na kierunku studia
eurazjatyckie będzie mógł podjąć studia trzeciego stopnia w zakresie takich dyscyplin naukowych jak: nauki o polityce i
administracji, nauki o kulturze i religii.

Cele kształcenia

1.Ukształtowanie specjalistów w zakresie pogłębionej, niedostępnej w powszechnym obiegu informacyjnym, wiedzy na temat
obszaru poradzieckiego.
2.Pogłębienie w zakresie metodologii nauk społecznych wiedzy na temat odmienności struktury postrzeganych interesów i
celów państw obszaru eurazjatyckiego.
3.Ukształtowanie umiejętności komunikacyjnych w zakresie negocjacji z partnerem pochodzącym z obszaru eurazjatyckiego.
4.Dostarczenie absolwenta kompetentnego w zakresie umiejętnegości różnicowania partnerów na obszarze poradzieckim.
5. Ukształtowanie osobowości zdolnej do zdefiniowania własnych interesów i celów oraz celów reprezentowanej organizacji
(państwa) w kontaktach z partnerem na obszarze poradzieckim.

Potrzeby społeczno-gospodarcze

Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku

Istnieje oczywista potrzeba kształtowania wysoko zaawansowanych specjalistów w zakresie stosunków z państwami obszaru
eurazjatyckiego, rozumianego jako zbiór tych państw powstałych po upadku ZSRR, które nie weszły w skład Unii Europejskiej
i  przyjęły inną, eurazjatycką linię integracji  w ramach EAUG czy SzOW bądź pozostały poza funkcjonującymi aktualnie
procesami  integracyjnymi.  Wiedza  i  kompetencje  dotyczące  tego  terenu są  aktualnie  niewielkie  wśród  biznesmenów,
menedżerów i decydentów klasy politycznej.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi

Efekty uczenia się, w szczególności zaś te dotyczące wiedzy na temat regulacji prawnych, warunków prowadzenia biznesu
oraz umiejętności komunikacyjnych wpisują się w potrzebę wzbogacenia rynku pracy o specjalistów w zakresie kontaktów z
podmiotami  na  terenie  obszaru  poradzieckiego.  Pewne  znaczenie  posiada  też  kompetencja  rozumienia  specyfiki  obszaru
odmiennego kulturowo, dzięki której bardziej dostępni stają się partnerzy wyznający inne schematy interesów.
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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. 12.Rosyjska myśl polityczna i geopolityka.

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. Tak jak na pozostałych kierunkach
Kadra IRIEW swoje badania i zainteresowania naukowe przekłada w prowadzonej dydaktyce. Złożone propozycje projektów
badawczych odpowiadają tematyce i kierunkowi studiów.

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: 4

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu:

Studia trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. W przypadku przerwy w toku studiów (dotyczy osób
wracających po urlopach, powtarzających rok, wznawiających studia) możliwe jest ich kontynuowanie na kolejnym roku w
wersji programu obowiązującej w chwili rozpoczęcia cyklu, w którym student kontynuuje przerwaną naukę. Program studiów
przewiduje cztery semestry nauki  zakończone napisaniem pracy magisterskiej  oraz egzaminem magisterskim.  W toku
studiów Student zobowiązany jest do zrealizowania 9 przedmiotów fakultatywnych z przedstawionej listy przedmiotów do
wyboru w tym, co najmniej jeden, w języku obcym. Przedmioty te są osadzone w dyscyplinie nauki o polityce i administracji.

Liczba punktów ECTS

konieczna do ukończenia studiów 120

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia 37

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych 22

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej 36

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych 0

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych 8

Liczba godzin zajęć

Łączna liczba godzin zajęć: 1050

Praktyki zawodowe

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

nie dotyczy

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

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_K2_W01 Absolwent zna i rozumie współczesną kulturę i problemy społeczne narodów Rosji,
Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Środkowej P7U_W, P7S_WG

SEA_K2_W02 Absolwent zna i rozumie podstawy metodologii nauk społecznych P7S_WG

SEA_K2_W03 Absolwent zna i rozumie podstawy prawa karnego, cywilnego, gospodarczego i
finansowego państw obszaru eurazjatyckiego

P7S_WG,
P7S_WK

SEA_K2_W04 Absolwent zna i rozumie podstawy problematyki samorządu terytorialnego na
obszarze eurazjatyckim

P7S_WG,
P7S_WK

SEA_K2_W05 Absolwent zna i rozumie problemy makroekonomiczne państw obszaru
poradzieckiego P7U_W, P7S_WG

SEA_K2_W06 Absolwent zna i rozumie warunki prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze
eurazjatyckim P7U_W, P7S_WK

SEA_K2_W07 Absolwent zna i rozumie realia i wyzwania procesu integracji eurazjatyckiej P7U_W, P7S_WG

SEA_K2_W08 Absolwent zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności
przemysłowej i prawa autorskiego z uwzględnieniem prawa międzynarodowego

P7S_WG,
P7S_WK

Umiejętności

Kod Treść PRK

SEA_K2_U01 Absolwent potrafi podjąć w podstawowym zakresie negocjacje z partnerem na
obszarze eurazjatyckim P7U_U, P7S_UW

SEA_K2_U02 Absolwent potrafi zaprojektować oraz sporządzić pracę lub projekt dotyczące regionu
eurazjatyckiego na poziomie magisterskim

P7U_U, P7S_UW,
P7S_UU

SEA_K2_U03
Absolwent potrafi w elementarnym zakresie prognozować zjawiska gospodarcze,
polityczne i społeczne na podstawie oryginalnych danych pochodzących z obszaru
eurazjatyckiego

P7U_U, P7S_UW,
P7S_UO

SEA_K2_U04 Absolwent potrafi posługiwać się językiem rosyjskim w mowie i piśmie na poziomie
B2+ P7S_UK

Kompetencje społeczne

Kod Treść PRK

SEA_K2_K01 Absolwent jest gotów do samodzielnego kontynuowania eksploracji zagadnień
dotyczących obszaru eurazjatyckiego P7S_KO, P7S_KR

SEA_K2_K02 Absolwent jest gotów do kontynuowania edukacji na poziomie studiów doktoranckich
w zakresie dyscypliny nauk o polityce i administracji P7S_KK, P7S_KR

SEA_K2_K03 Absolwent jest gotów do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym
jako ekspert z zakresu problematyki świata eurazjatyckiego P7U_K, P7S_KO

SEA_K2_K04
Absolwent jest gotów do uczestnictwa w przygotowaniu krajowych i
międzynarodowych projektów społecznych uwzględniając aspekty prawne,
ekonomiczne i polityczne obszaru eurazjatyckiego

P7S_KO, P7S_KR
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Plany studiów
W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 19 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru w
tym 2 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

Współczesne państwa i społeczeństwa Europy Wschodniej 30 4,0 egzamin O

Współczesne państwa i społeczeństwa Kaukazu 30 4,0 zaliczenie na
ocenę O

Współczesne państwa i społeczeństwa Azji Środkowej 30 4,0 zaliczenie na
ocenę O

Gospodarka państw obszaru eurazjatyckiego 30 4,0 egzamin O

Język rosyjski 90 6,0 zaliczenie na
ocenę O

Grupa przedmiotów fakultatywnych F

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

Current News on Russia - a Critical Analysis 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Duma Państwowa a systemie politycznym współczesnej FR 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Dziedzictwo prawne współczesnej Rosji 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Eurasianism: the Development of the Doctrine and Its Impact on
Political Practice 30 4,0 zaliczenie na

ocenę F

Great Civilizations in World History 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Fallen Empires and Their Cultural Impact 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Historia pod presją polityki. Polityka pamięci historycznej na
Białorusi 30 4,0 zaliczenie na

ocenę F

Historia prawa rosyjskiego 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

International Organizations in the Post-Soviet Space 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Kultura młodzieżowa współczesnej Rosji 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Marketing społeczno-polityczny w Rosji i na obszarze
eurazjatyckim 30 4,0 zaliczenie na

ocenę F

Między dezintegracją a integracją przestrzeni eurazjatyckiej 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Narracje o Rosji: między teorią spiskową a faktem 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Oligarchizacja gospodarki na obszarze postradzieckim 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Od autorytaryzmu ku demokracji i z powrotem. Zmiana
systemowa państwa rosyjskiego (XX - XXI wiek 30 4,0 zaliczenie na

ocenę F

Obywatel i władza na obszarze poradzieckim 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Obraz Białorusi, Ukrainy i Polski w rosyjskich mediach 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Polityka rozwojowa wybranych państw obszaru eurazjatyckiego 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Problemy gospodarki rosyjskiej na etapie transformacji
gospodarczej lat 90 XX wieku oraz w czasach rządów W. Putina 30 4,0 zaliczenie na

ocenę F

Polityka energetyczna Federacji Rosyjskiej 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Russia and the Anglo-Saxon Powers: Kind of Historical
Convergence? 30 4,0 zaliczenie na

ocenę F

Rosyjska idea - naród, imperium, Kościół 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Rosyjska filozofia polityczna. Wybrane aspekty 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Reportaż i korespondencja z państw obszaru eurazjatyckiego 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Systemy edukacyjne wybranych państw obszaru eurazjatyckiego 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

System polityczny i stosunki polityczne we współczesnej Rosji 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Teologia polityczna w Kościele Wschodnim 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Themes and Patterns of Russian Culture as Mirrored in the
Selected Masterpieces of the Russian Art 30 4,0 zaliczenie na

ocenę F

Współczesny Azerbejdżan 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Współczesna Gruzja 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Semestr 2

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Podstawy prawa cywilnego i karnego państw obszaru eurazjatyckiego 30 4,0 egzamin O

Najnowsze stosunki rosyjsko-irańskie 30 4,0 egzamin O
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Podstawy prawa gospodarczego i finansowego państw obszaru
eurazjatyckiego 30 4,0 egzamin O

Język rosyjski 90 6,0 zaliczenie na
ocenę 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.

Current News on Russia - a Critical Analysis 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Duma Państwowa a systemie politycznym współczesnej FR 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Dziedzictwo prawne współczesnej Rosji 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Eurasianism: the Development of the Doctrine and Its Impact on
Political Practice 30 4,0 zaliczenie na

ocenę F

Fallen Empires and Their Cultural Impact 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Great Civilizations in World History 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Historia prawa rosyjskiego 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Historia pod presją polityki. Polityka pamięci historycznej na
Białorusi 30 4,0 zaliczenie na

ocenę F

International Organizations in the Post-Soviet Space 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Kultura młodzieżowa współczesnej Rosji 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Między dezintegracją a integracją przestrzeni eurazjatyckiej 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Marketing społeczno-polityczny w Rosji i na obszarze
eurazjatyckim 30 4,0 zaliczenie na

ocenę F

Narracje o Rosji: między teorią spiskową a faktem 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Obywatel i władza na obszarze poradzieckim 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Od autorytaryzmu ku demokracji i z powrotem. Zmiana
systemowa państwa rosyjskiego (XX - XXI wiek 30 4,0 zaliczenie na

ocenę F

Oligarchizacja gospodarki na obszarze postradzieckim 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Obraz Białorusi, Ukrainy i Polski w rosyjskich mediach 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Polityka rozwojowa wybranych państw obszaru eurazjatyckiego 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Polityka energetyczna Federacji Rosyjskiej 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Problemy gospodarki rosyjskiej na etapie transformacji
gospodarczej lat 90 XX wieku oraz w czasach rządów W. Putina 30 4,0 zaliczenie na

ocenę F

Reportaż i korespondencja z państw obszaru eurazjatyckiego 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Russia and the Anglo-Saxon Powers: Kind of Historical
Convergence? 30 4,0 zaliczenie na

ocenę F

Rosyjska idea - naród, imperium, Kościół 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Rosyjska filozofia polityczna. Wybrane aspekty 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

System polityczny i stosunki polityczne we współczesnej Rosji 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Systemy edukacyjne wybranych państw obszaru eurazjatyckiego 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Teologia polityczna w Kościele Wschodnim 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Współczesny Azerbejdżan 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Współczesna Gruzja 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Themes and Patterns of Russian Culture as Mirrored in the
Selected Masterpieces of the Russian Art 30 4,0 zaliczenie na

ocenę F

Semestr 3

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Samorząd terytorialny i administracja lokalna na obszarze
eurazjatyckim 30 3,0 egzamin O

Negotiations in International Relations 30 3,0 egzamin O

Warunki i realia prowadzenia biznesu na obszarze postradzieckim 30 3,0 zaliczenie na
ocenę O

Język rosyjski 60 4,0 zaliczenie na
ocenę O

Деловая речь 30 2,0 zaliczenie na
ocenę O

Seminarium magisterskie 30 6,0 zaliczenie O

Grupa przedmiotów fakultatywnych F

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

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Current News on Russia - a Critical Analysis 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Duma Państwowa a systemie politycznym współczesnej FR 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Dziedzictwo prawne współczesnej Rosji 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Eurasianism: the Development of the Doctrine and Its Impact on
Political Practice 30 4,0 zaliczenie na

ocenę F

Fallen Empires and Their Cultural Impact 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Great Civilizations in World History 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Historia prawa rosyjskiego 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Historia pod presją polityki. Polityka pamięci historycznej na
Białorusi 30 4,0 zaliczenie na

ocenę F

International Organizations in the Post-Soviet Space 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Kultura młodzieżowa współczesnej Rosji 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Marketing społeczno-polityczny w Rosji i na obszarze
eurazjatyckim 30 4,0 zaliczenie na

ocenę F

Między dezintegracją a integracją przestrzeni eurazjatyckiej 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Narracje o Rosji: między teorią spiskową a faktem 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Obywatel i władza na obszarze poradzieckim 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Oligarchizacja gospodarki na obszarze postradzieckim 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Obraz Białorusi, Ukrainy i Polski w rosyjskich mediach 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Od autorytaryzmu ku demokracji i z powrotem. Zmiana
systemowa państwa rosyjskiego (XX - XXI wiek 30 4,0 zaliczenie na

ocenę F

Problemy gospodarki rosyjskiej na etapie transformacji
gospodarczej lat 90 XX wieku oraz w czasach rządów W. Putina 30 4,0 zaliczenie na

ocenę F

Polityka energetyczna Federacji Rosyjskiej 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Polityka rozwojowa wybranych państw obszaru eurazjatyckiego 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Rosyjska filozofia polityczna. Wybrane aspekty 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Rosyjska idea - naród, imperium, Kościół 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Reportaż i korespondencja z państw obszaru eurazjatyckiego 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Russia and the Anglo-Saxon Powers: Kind of Historical
Convergence? 30 4,0 zaliczenie na

ocenę F

System polityczny i stosunki polityczne we współczesnej Rosji 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Systemy edukacyjne wybranych państw obszaru eurazjatyckiego 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Teologia polityczna w Kościele Wschodnim 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Themes and Patterns of Russian Culture as Mirrored in the
Selected Masterpieces of the Russian Art 30 4,0 zaliczenie na

ocenę F

Współczesny Azerbejdżan 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Współczesna Gruzja 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Semestr 4

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Konflikty i elementy wojny hybrydowej na obszarze eurazjatyckim 30 3,0 zaliczenie na
ocenę O

Integracja eurazjatycka 30 3,0 zaliczenie na
ocenę O

Eurasian States in Global International Relations 30 3,0 egzamin O

Język rosyjski 60 4,0 egzamin O

Seminarium magisterskie 30 10,0 zaliczenie O

Grupa przedmiotów fakultatywnych F

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

Current News on Russia - a Critical Analysis 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Duma Państwowa a systemie politycznym współczesnej FR 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Dziedzictwo prawne współczesnej Rosji 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Eurasianism: the Development of the Doctrine and Its Impact on
Political Practice 30 4,0 zaliczenie na

ocenę F

Fallen Empires and Their Cultural Impact 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Great Civilizations in World History 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Historia pod presją polityki. Polityka pamięci historycznej na
Białorusi 30 4,0 zaliczenie na

ocenę F

Historia prawa rosyjskiego 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

International Organizations in the Post-Soviet Space 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Kultura młodzieżowa współczesnej Rosji 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Marketing społeczno-polityczny w Rosji i na obszarze
eurazjatyckim 30 4,0 zaliczenie na

ocenę F

Między dezintegracją a integracją przestrzeni eurazjatyckiej 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Narracje o Rosji: między teorią spiskową a faktem 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Obraz Białorusi, Ukrainy i Polski w rosyjskich mediach 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Oligarchizacja gospodarki na obszarze postradzieckim 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Obywatel i władza na obszarze poradzieckim 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Od autorytaryzmu ku demokracji i z powrotem. Zmiana
systemowa państwa rosyjskiego (XX - XXI wiek 30 4,0 zaliczenie na

ocenę F

Polityka rozwojowa wybranych państw obszaru eurazjatyckiego 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Polityka energetyczna Federacji Rosyjskiej 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Problemy gospodarki rosyjskiej na etapie transformacji
gospodarczej lat 90 XX wieku oraz w czasach rządów W. Putina 30 4,0 zaliczenie na

ocenę F

Rosyjska idea - naród, imperium, Kościół 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Russia and the Anglo-Saxon Powers: Kind of Historical
Convergence? 30 4,0 zaliczenie na

ocenę F

Rosyjska filozofia polityczna. Wybrane aspekty 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Reportaż i korespondencja z państw obszaru eurazjatyckiego 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

System polityczny i stosunki polityczne we współczesnej Rosji 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Systemy edukacyjne wybranych państw obszaru eurazjatyckiego 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Teologia polityczna w Kościele Wschodnim 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Themes and Patterns of Russian Culture as Mirrored in the
Selected Masterpieces of the Russian Art 30 4,0 zaliczenie na

ocenę F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Współczesny Azerbejdżan 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

Współczesna Gruzja 30 4,0 zaliczenie na
ocenę F

O - obowiązkowy
F - fakultatywny



Karta tytułowa - Sylabusy 17 / 165
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Współczesne państwa i społeczeństwa Europy Wschodniej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.210.61fb9c26f2227.22

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
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 politycznych oraz życia społecznego
państw Europy Wschodniej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
Student potrafi w zaawansowanym stopniu rozumieć,
analizować i interpretować konkretne zjawiska
społeczne (w tym polityczne, prawne i ekonomiczne)
na obszarze eurazjatyckim

SEA_K2_U01 esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do efektywnego działania w grupie
w pracach nad eksploracją obszaru eurazjatyckiego SEA_K2_K03 esej

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.

U1, K1

2. Absolwent zna i rozumie najważniejsze cechy systemów politycznych i życia
politycznego w państwach eurazjatyckich U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład esej esej
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Współczesne państwa i społeczeństwa Kaukazu
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.210.61fb9d7f85091.22

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 konwersatorium jest przybliżenie informacji dotyczących współczesnych społeczeństw oraz państw
regionu Kaukazu ze szczególnym uwzględnieniem różnorodności etnicznej, religijnej oraz kulturowej. Student,
poznając w trakcie zajęć kluczowe wyzwania społeczne, polityczne oraz gospodarcze, powinien poprawnie
analizować i interpretować informacje dotyczące wydarzeń zachodzących w regionie.

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 w zakresie historii
politycznej i rozwoju kultur narodów Kaukazu.

SEA_K2_W01,
SEA_K2_W04,
SEA_K2_W05,
SEA_K2_W06,
SEA_K2_W07

zaliczenie pisemne

W2 Student posiada pogłębioną wiedzę na temat regionu
Kaukazu w aspekcie geopolitycznym.

SEA_K2_W01,
SEA_K2_W04,
SEA_K2_W05,
SEA_K2_W06,
SEA_K2_W07

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student rozumie bieżące wydarzenia dotyczące
regionu Kaukazu szerszej perspektywie historycznej,
geopolitycznej i kulturowej.

SEA_K2_U01,
SEA_K2_U02,
SEA_K2_U03

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 dokonania krytycznej interpretacji informacji
dotyczących regionu Kaukazu.

SEA_K2_K01,
SEA_K2_K02,
SEA_K2_K03,
SEA_K2_K04

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 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. Geografia regionu oraz podział polityczny i administracyjny. W1, W2, U1, K1

2. Zarys historii regionu. W1, W2, U1, K1

3. Kultura i wartości kulturowe narodów Kaukazu. W1, W2, U1, K1

4.  Współczesna Gruzja. W1, W2, U1, K1

5. Współczesna Armenia. W1, W2, U1, K1
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6. Współczesna Azerbejdżan. W1, W2, U1, K1

7.  Polskie relacje z państwami Kaukazu. W1, W2, U1, K1

8. Sytuacja geopolityczna regionu. W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne Obecność i aktywny udział w zajęciach. Uzyskanie pozytywnego wyniku z
testu końcowego (minimum 50%).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.
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Współczesne państwa i społeczeństwa Azji Środkowej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.210.61fb9e06412e3.22

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 najważniejszymi problemami (politycznymi, ekonomicznymi,
społecznymi), przed jakimi stoją narody i państwa Azji Centralnej od momentu rozpadu ZSRR i uzyskania
niepodległości przez republiki tego regionu

C2
Celem dodatkowym jest uświadomienie słuchaczom wyzwań, przed jakimi stoją wspomniane państwa
w zglobalizowanym świecie, wobec rywalizacji mocarstw o wpływy w regionie i trudów budowy demokratycznych
organizmów politycznych

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 w pogłębionym stopniu historię i współczesność
państw Azji Środkowej SEA_K2_W01 zaliczenie ustne

W2
student ma pogłębioną wiedzę na temat współczesnej
ewolucji życia: politycznego, ekonomicznego oraz
społecznego państw Azji Środkowej

SEA_K2_W01,
SEA_K2_W05,
SEA_K2_W07

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
w sposób rozwinięty rozpoznawać, krytycznie oceniać
i wykorzystywać wiedzę teoretyczną do pogłębionej
analizy najważniejszych problemów współczesnej Azji
Środkowej

SEA_K2_U02,
SEA_K2_U03 zaliczenie ustne

U2

prognozować procesy i zjawiska społeczne, polityczne
oraz demograficzne w oparciu o ich kontekst
kulturowy, jak również posiada umiejętność
projektowania i przygotowania prac analizujących
bieżącą sytuację na obszarze zajmowanym przez
państwa Azji Środkowej

SEA_K2_U02,
SEA_K2_U03 zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest gotów prognozować oraz badać charakter
kluczowych problemów funkcjonowania obszaru Azji
Środkowej, jest zdolny do współpracy w przygotowaniu
projektów uwzględniających różne aspekty życia
tamtejszych narodów. Rozumie również potrzebę
samodzielnego i krytycznego uzupełniania wiedzy
na temat narodów Azji Środkowej i tworzonych przez
nie państw

SEA_K2_K01,
SEA_K2_K02,
SEA_K2_K03

zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 25

przygotowanie do egzaminu 15

uczestnictwo w egzaminie 2

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

przygotowanie prezentacji multimedialnej 8

przygotowanie referatu 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.

Współczesność państw i społeczeństw Azji Środkowej:

a. pierestrojka i odrodzenie narodowo-religijne w społeczeństwach Azji Środkowej;

b. powstanie nowych państw i ich transformacja systemowa – aspekty polityczne i
gospodarcze;

c. konflikty wewnętrzne na obszarze regionu (Tadżykistan, Kirgistan); rola islamu
jako czynnika spajającego współczesne narody Azji Środkowej

W1, W2

2.

Kluczowe problemy współczesnego życia społeczeństw Azji Środkowej:

a. meandry transformacji gospodarczej – bezrobocie, emigracja zarobkowa,
ubóstwo i nierówności społeczne;

b. problem dostępu do wody;

c. problem narkotyków;

d. edukacja w Azji Środkowej;

e. nieformalne instytucje społeczne;

f. relacje międzyetniczne i międzykulturowe

W2, U1, U2

3.

Państwa Azji Centralnej wobec świata zewnętrznego
a. syndrom postkolonialny – stosunek narodów Azji Środkowej do Rosji
b. relacje z Chinami - wymiar ekonomiczny i polityczny
c. Azja Centralna a Zachód - dylematy rozwoju politycznego i bariery współpracy
d. Państwa i społeczeństwa Azji Centralnej wobec świata islamskiego - religijny
charakter społeczeństw regionu a problem ekstremizmu religijnego

W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie ustne obecność na minimum 80% zajęć, minimum 60% punktów z zaliczenia
ustnego
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Gospodarka państw obszaru eurazjatyckiego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.210.5cac67db42f72.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0311Ekonomia

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 Opanowanie wiedzy na temat gospodarki państw regionu eurazjatyckiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student zna specyfikę modeli gospodarczych
poszczególnych państw regionu eurazjatyckiego i jest
w stanie wskazać różnice między nimi.

SEA_K2_W05,
SEA_K2_W07 zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
prognozować zjawiska gospodarcze dla regionu
eurazjatyckiego w oparciu o podstawowe dane
ekonomiczne.

SEA_K2_U02,
SEA_K2_U03 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 krytycznej oceny i analizy zjawisk gospodarczych
zachodzących w regionie eurazjatyckim.

SEA_K2_K01,
SEA_K2_K04 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

wykład 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.

Przekształcenia gospodarczo-ekonomiczne państw eurazjatyckich po rozpadzie
ZSRR.
a) Rodzaje transformacji gospodarczych lat 90 XX wieku
b) Od gospodarki centralno-planowanej do gospodarki wolnorynkowej:
liberalizacja cen, liberalizacja handlu, prywatyzacja
c) Problem hiperinflacji i wysokiego poziomu bezrobocia
d) Strefa rubla kontra waluta narodowa.
e) Problem funkcjonowania monopoli w gospodarce
f) Modele polityki podatkowej w poszczególnych państwach byłego bloku
wschodniego

K1

2. Skutki kryzysu finansowego 1998 roku dla regionu postsowieckiego U1

3. Próby integracji ekonomicznej państw postsowieckich w latach 90 XX wieku i na
początku nowego stulecia. K1

4.
Oligarchia a gospodarka
a) Wpływ oligarchów na życie polityczno-gospodarcze wybranych państw
postsowieckich
b) "Sprawa Jukosu"

W1



Sylabusy 28 / 165

5.

Gospodarka Federacji Rosyjskiej
a) Gospodarka rosyjska w czasach rządów W. Putina (2000-2008)

b) Gospodarka rosyjska w czasach rządów D. Miedwiediewa

c) Gospodarka rosyjska w czasach rządów Putina (2012-2020)

d) Surowcowy model gospodarki rosyjskiej - szanse i zagrożenia
e) Idea „Rosji - energetycznego supermocarstwa” i jej realizacja w krajach WNP.
f) Kondycja gospodarcza państwa na fali spadku cen ropy naftowej (2008, 2014)
oraz w warunkach sankcji gospodarczych
g) Rola Rosji w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej

W1, U1, K1

6.

Gospodarka Białorusi i Ukrainy
a) Modele gospodarcze Białorusi i Ukrainy ukształtowane po rozpadzie ZSRR
b) Podstawowe sektory gospodarki
c) Oligarchowie w ukraińskiej branży metalurgicznej
d) Relacje energetyczne na linii: Rosja-Ukraina, Rosja-Białoruś

W1, U1, K1

7.
Gospodarka państw Kaukazu Południowego: Azerbejdżan
a) Rola inwestycji zagranicznych w przezwyciężeniu kryzysu lat 90 XX wieku
b) Sektor naftowy – podstawa odbudowy i filar azerskiej gospodarki,
c) Azerbejdżan w kryzysie: 2014-2017. Plany reform.

W1, U1, K1

8.

Gospodarka państw Kaukazu Południowego: Gruzja
a) Gospodarka Gruzji w okresie kryzysu gospodarczego lat 90
b) Kondycja gruzińskiej gospodarki po „rewolucji róż”. Program reform
gospodarczych.
c) Wielki biznes w gruzińskiej gospodarce

W1, U1, K1

9.
Gospodarka państw Kaukazu Południowego: Armenia
a) Deindustrializacja lat 1990; jej przyczyny i konsekwencje
b) Rosyjski kapitał inwestycyjne w gospodarce Armenii
c) Sektory przemysłu budujące wzrost gospodarczy w latach 2000-2016.

W1, U1, K1

10.

Gospodarka państw Azji Centralnej: Kazachstan
a) Rola inwestycji zagranicznych w przezwyciężeniu kryzysu lat 90 XX wieku
b) Rola sektora energetycznego w kazachskiej gospodarce.
c) Mocne i słabe strony kazachskiego surowcowego modelu gospodarki
d) Kazachstan w kryzysie: 2014-2017. Próby urynkowienia gospodarki

W1, U1, K1

11.

Gospodarka państw Azji Centralnej: Uzbekistan
a) Gospodarka Uzbekistanu w czasach rządów I. Karimowa (1991-2016) – faza
stagnacji
b) Wpływ struktur klanowych i regionalnych na funkcjonowanie krajowej
gospodarki
c) Podstawowe sektory gospodarki Uzbekistanu
d) Gospodarka Uzbekistanu za rządów Szawkata Mirzijojewa – plany reform
e) Zachodni kapitał inwestycyjny i warunki prowadzenia biznesu w Uzbekistanie

W1, U1, K1

12.
Gospodarka państw Azji Centralnej: Kirgistan
a) Przekształcenia gospodarcze lat 90 XX wieku
b) Potencjał wodny Kirgistanu
c) Rola kopalni złota Kumtor

W1, U1, K1

13.

Gospodarka państw Azji Centralnej: Turkmenistan
a) Gospodarka w czasach rządów S. Nijazowa (1991-2006) – gospodarczy
izolacjonizm
b) Reformy gospodarcze 2006
c) Rola sektora gazu ziemnego w gospodarce Turkmenistanu

W1, U1, K1

14.
Gospodarka państw Azji Centralnej: Tadżykistan
a) Główne sektory gospodarki Tadżykistanu
b) Potencjał elektro-energetyczny kraju

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład 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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Język rosyjski
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.2F0.5cac67d9e5c04.22

Języki wykładowe
Rosyjski

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
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Liczba
punktów ECTS
4.0
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Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

SEMESTR I: Dla grupy "od 0": - osiągniecie poziomu podstawowego w używaniu struktur fonetycznych,
gramatycznych (odmiana czasownika, rzeczownika, przymiotnika, zaimka, podstawowe formy liczebnika)
i leksykalnych; - czytanie z zachowaniem intonacji i z zastosowaniem prawidłowych zasad fonetyki; - osiągniecie
poziomu podstawowego w rozumieniu ze słuchu specjalnie przygotowanych pod względem tempa nagrań
tekstów radiowych serwisów informacyjnych; - rozumienie 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; -
wprowadzenie leksyki codziennej oraz słownictwa z wiadomości medialnych. SEMESTR I: Dla grupy
zaawansowanej: - używanie zaawansowanych struktur gramatycznych oraz leksykalnych w zakresie bloków
tematycznych na poziomie B2; - opanowanie języka rosyjskiej publicystyki oraz mediów (czytanie tekstów
i słuchanie nagrań audio, wyszukiwanie kluczowych informacji); - wzbogacenie zasobu słownictwa, zwrotów
idiomatycznych i frazeologizmów; - uczestniczenie w dyskusji w grupie w obrębie problematyki związanej
z badanym regionem z podaniem własnego punktu widzenia w odpowiedniej do sytuacji formie, z prawidłową
wymową i intonacją; - napisanie argumentacyjnej wypowiedzi pisemnej z zachowaniem odpowiedniej stylistyki
oraz układu kompozycyjnego.

C2

SEMESTR II: Dla grupy "od 0": - osiągniecie poziomu podstawowego w budowaniu prostych wypowiedzi ustnych
i pisemnych z wykorzystaniem struktur gramatycznych (utrwalanie odmiany czasownika, określanie czasu,
odmiany rzeczownika, przymiotnika, podstawy odmiany liczebnika); - rozwijanie umiejętności czytania
ze zrozumieniem tekstów publicystycznych; - poszukiwanie informacji medialnych na zadany temat
publicystyczny w języku rosyjskim, korzystanie z różnych źródeł informacji. - osiągniecie sprawności
w rozumieniu ze słuchu odpowiednio przygotowanych pod względem tempa nagrań tekstów radiowych serwisów
informacyjnych; - wypracowanie umiejętności aktywnych (reprodukcji i parafrazy treści informacji medialnych
i artykułów analitycznych w postaci ustnej i pisemnej) w ramach komunikacji oraz poprzez sporządzanie notatek;
- rozszerzenie zasobu słownictwa w zakresie leksyki codziennej i wiadomości medialnych; - nabranie biegłości
w posługiwaniu się rosyjską klawiaturą językową. SEMESTR II: Dla grupy zaawansowanej: - używanie
zaawansowanych struktur gramatycznych oraz leksykalnych w zakresie bloków tematycznych na poziomie B2+; -
wzbogacenie zasobu słownictwa (synonimy, antonimy, homonimy, paronimy etc.), slang, specyfika języka
rosyjskiego używanego w Internecie; - rozumienie cech stylistycznych tekstu: (styl literacki, publicystyczny,
naukowy); - wypracowanie zdolności rozumienia tekstu audycji radiowych oraz wychwytywania szczegółowych
informacji; - budowanie płynnej wypowiedzi ustnej z użyciem odpowiednich środków stylistycznych; - napisanie
polemicznej wypowiedzi pisemnej w stosunku do otrzymanego materiału w obrębie tematyki dotyczącej
badanego regionu.

C3

SEMESTR III: Dla grupy "od 0": - powtórzenie i utrwalenie poznanych struktur gramatycznych; - 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 w odniesieniu do badanego
regionu oraz własnych zainteresowań; - interakcja, komentarz własny i dyskusja na temat wybranego artykułu
publicystycznego; - konstrukcja wypowiedzi pisemnej w formie wypracowania/ eseju problemowego
w odniesieniu do problematyki związanej z obszarem badanego regionu. SEMESTR III: Dla grupy zaawansowanej:
- zastosowanie zaawansowanych konstrukcji gramatycznych oraz leksykalnych na poziomie B2+; - wzbogacenie
zasobu słownictwa, parafrazowanie otrzymanej informacji z uwzględnieniem zadanego stylu; - umiejętność
znajdowania i analizowania manipulacji w warstwie językowej; - opanowanie czytania ze zrozumieniem tekstów
analitycznych, publicystycznych i naukowych w języku rosyjskim, poświęconych np. problematyce badanego
regionu; - rozumienie ze słuchu wypowiedzi radiowych i telewizyjnych, wychwytywanie szczegółowych informacji;
- umiejętność budowania wypowiedzi ustnych oraz pisemnych z uwzględnieniem zadanego stylu; - napisanie
argumentacyjnej problematyzującej wypowiedzi pisemnej w obrębie tematyki dotyczącej badanego regionu.
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C4

SEMESTR IV: Dla grupy "od 0": - osiągnięcie poziomu B1 w posługiwaniu się językiem rosyjskim, doskonalenie
znajomości języka rosyjskiej publicystyki oraz mediów; - opanowanie struktur gramatycznych oraz leksyki
w zakresie bloków tematycznych, poświęconych problematyce badanego regionu; - umiejętność czytania
ze zrozumieniem tekstu oraz wyszukiwania kluczowych informacji; - rozumienie ze słuchu fragmentów audycji
radiowych i przekazów telewizyjnych w języku rosyjskim oraz wychwytywanie poszczególnych informacji; -
umiejętność wyszukiwania i opracowania rosyjskojęzycznych materiałów tematycznych poświęconych badanemu
regionowi; - umiejętność wypowiedzi na tematy bieżące dotyczące problematyki badanego regionu, aktywne
uczestnictwo w dyskusji z umiejętną argumentacją w języku rosyjskim, powoływaniem się na wypowiedzi
ekspertów i publicystów; -umiejętność napisania wypracowań, listów formalnych, motywacyjnych, użycia
podstawowych struktur naukowych, przygotowanie do napisania resume pracy dyplomowej z uwzględnieniem
z góry narzuconych punktów i sugestii; - stworzenie prezentacji eksperckiej w języku rosyjskim. SEMESTR IV: Dla
grupy zaawansowanej: - szybkie czytanie ze zrozumieniem obszernych tekstów analitycznych, publicystycznych,
naukowych w języku rosyjskim; - osiągniecie wysokiej sprawności w rozumieniu ze słuchu szybkich oraz
zaawansowanych językowo audycji radiowych i telewizyjnych wraz z wychwytywaniem poszczególnych
informacji; - prowadzenie argumentacji w trakcie udziału w dyskusjach problemowych; - znajomość struktur
języka naukowego, przygotowanie do napisania resume pracy dyplomowej z uwzględnieniem z góry narzuconych
punktów i sugestii; - stworzenie prezentacji eksperckiej w języku rosyjskim.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zasady funkcjonowania poszczególnych społeczeństw
na obszarze eurazjatyckim; SEA_K2_W01 zaliczenie na ocenę,

egzamin

W2
zna rosyjskie struktury językowe używane
w instytucjach życia społecznego i kulturowego
obszaru eurazjatyckiego;

SEA_K2_W01 zaliczenie na ocenę,
egzamin

W3 zna u rozumie życie codzienne mieszkańców obszaru
eurazjatyckiego (wyrażone w j. rosyjskim). SEA_K2_W01 zaliczenie na ocenę,

egzamin

Umiejętności – Student potrafi:

U1

student posiada umiejętność wyszukiwania oraz
interpretacji źródeł rosyjskojęzycznych, pozwalających
na krytyczną ocenę i analizę zjawisk politycznych,
gospodarczych, społecznych i kulturowych
zachodzących w badanym regionie;

SEA_K2_U01,
SEA_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
egzamin

U2
student potrafi gromadzić i przedstawiać w formie
pisemnej i ustnej w języku rosyjskim wiedzę na temat
mechanizmów społeczno-gospodarczych
zachodzących na obszarze eurazjatyckim;

SEA_K2_U01,
SEA_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
egzamin

U3
przedstawiać opinie oraz argumenty dotyczące
przemian społeczno-gospodarczych regionu
eurazjatyckiego, posługując się językiem rosyjskim;

SEA_K2_U01,
SEA_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
egzamin

U4
potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełnić wiedzę
na temat obszaru eurazjatyckiego i rozwijać
umiejętności językowe i komunikacyjne konieczne
w kontaktach z tym obszarem;

SEA_K2_U01,
SEA_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
egzamin

U5 posługiwać się i komunikować w języku rosyjskim
na odpowiednim do danego etapu nauki poziomie.

SEA_K2_U01,
SEA_K2_U04

zaliczenie na ocenę,
egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 nawiązania kontaktów z partnerami różnych instytucji
obszaru rosyjskojęzycznego.

SEA_K2_K01,
SEA_K2_K03

zaliczenie na ocenę,
egzamin
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K2

odegrania istotnej roli w życiu społecznym poprzez
krytyczną analizę procesów, zachodzących
w państwach byłego ZSRR, gdzie stosowany jest język
rosyjski, a także poprzez ekspercki dobór oraz analizę
materiału problemowego w języku rosyjskim;

SEA_K2_K01,
SEA_K2_K03

zaliczenie na ocenę,
egzamin

K3
pracy w krajowych oraz międzynarodowych
instytucjach społecznych i kulturowych zajmujących
się problematyką państw obszaru eurazjatyckiego

SEA_K2_K01,
SEA_K2_K03

zaliczenie na ocenę,
egzamin

K4
samodzielnego i krytycznego uzupełniania wiedzy
na temat obszaru eurazjatyckiego i rozwijania
umiejętności językowych i komunikacyjnych
koniecznych w kontaktach z tym obszarem.

SEA_K2_K01,
SEA_K2_K03

zaliczenie na ocenę,
egzamin

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

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

lektorat 90

przygotowanie do zajęć 30

rozwiązywanie zadań 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
180

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 20

Przygotowanie prac pisemnych 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
180

ECTS
6.0
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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 60

przygotowanie do zajęć 10

wykonanie ćwiczeń 10

Przygotowanie prac pisemnych 20

przygotowanie do testu zaliczeniowego 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

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

lektorat 60

przygotowanie do zajęć 10

wykonanie ćwiczeń 10

Przygotowanie prac pisemnych 10

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

przygotowanie do egzaminu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

SEMESTR I:

Dla grupy "od 0":

- zasady fonetyczne i ortograficzne języka rosyjskiego;

- zagadnienia gramatyczne (odmiana czasownika, rzeczownika, przymiotnika,
zaimka, podstawowe formy liczebnika);

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

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

- czytanie i referowanie krótkich tekstów publicystycznych związanych z
zainteresowaniami Studenta.

 

Dla grupy zaawansowanej:

- utrwalenie struktur gramatyczno-leksykalnych na poziomie B2;

- poszerzanie słownictwa z zakresu m.in.: wygląd i cechy charakteru, zdrowie, tryb
życia i sport, życie codzienne, tradycje i zwyczaje, zakupy, reklama,
wykształcenie,  praca i kariera;

- zwroty frazeologiczne i idiomatyczne;

-wypowiedzi ustne i pisemne z zachowaniem odpowiedniej formy; 

- aktualne wydarzenia z życia społecznego na obszarze eurazjatyckim;

- materiały tekstowe, audio i wideo związane z zainteresowaniami Studenta.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3, K4
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2.

SEMESTR II:

Dla grupy "od 0":

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

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

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

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

 

Dla grupy zaawansowanej:

- wzbogacenie zasobu leksykalnego: synonimy, antonimy, homonimy, paronimy;
parafraza; slang, specyfika języka rosyjskiego używanego w Internecie;

- poszerzanie słownictwa z zakresu m.in.:  życie w różnych środowiskach, role
społeczne, prawa i obowiązki, dyskryminacja, stereotypy, różnice kulturowe,
kuchnia narodowa,  ochrona środowiska, ekologia, klimat;

- audycje radiowe dotyczące zagadnień politycznych, historycznych, kulturowych,
społecznych na obszarze eurazjatyckim oraz związane z zainteresowaniami
Studenta;

- style tekstu: potoczny, literacki, publicystyczny, naukowy;

-wypowiedzi ustne i pisemne z użyciem odpowiednich środków stylistycznych; 

- aktualne wydarzenia z życia społecznego i kulturowego na obszarze
eurazjatyckim.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3, K4
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3.

SEMESTR III:

Dla grupy "od 0":

- tryb rozkazujący, imiesłów, odmiana liczebnika, krótka i pełna forma
przymiotnika;

- leksyka codzienna: podróż i turystyka, środowisko, ekologia, klimat, pogoda,
państwo i instytucje, kultura.

- informacje o sytuacji społecznej, politycznej, kulturowej na obszarze
eurazjatyckim;

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

- realia społeczno-kulturowe świata rosyjskojęzycznego.

 

Dla grupy zaawansowanej:

- wzbogacenie zasobu leksykalnego, parafraza z uwzględnieniem konkretnego
stylu;

- poszerzanie słownictwa z zakresu m.in.:  podróze służbowe i prywatne,
emigracja,  staże zagraniczne, zagrożenia we współczesnym świecie, środki
masowego przekazu (manipulacja, cenzura); 

- teksty analityczne i naukowe;

- wypowiedzi ustne oraz pisemne z uwzględnieniem zadanego stylu,
argumentacyjna problematyzująca wypowiedź pisemna; 

- audycje radiowe i programy telewizyjne dotyczące zagadnień politycznych,
historycznych, kulturowych, społecznych na obszarze eurazjatyckim.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3, K4
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4.

SEMESTR IV:

Dla grupy "od 0":

- 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 itp.;

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

- stylistyka naukowa i umiejętność napisania rezume, prezentacja ekspercka
(przygotowana na bazie tekstów publicystycznych i naukowych analiz w obrębie
tematów wybranych przez studenta i zgodnych z badanym obszarem
eurazjaryckim).

 

Dla grupy zaawansowanej:

- poszerzanie słownictwa z zakresu m.in.:  stylistyka tekstów naukowych, badania
i odkrycia naukowe, gospodarka, pieniądze, handel; 

- obszerne teksty analityczne, publicystyczne, naukowe; 

- dyskusje radiowe i programy telewizyjne dotyczące zagadnień politycznych,
historycznych, kulturowych, społecznych i gospodarczych na obszarze
eurazjatyckim;

- stylistyka naukowa i umiejętność napisania rezume, prezentacja ekspercka
(przygotowana na bazie tekstów publicystycznych i naukowych analiz w obrębie
tematów wybranych przez studenta i zgodnych z badanym obszarem
eurazjaryckim).

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3, K4

Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat zaliczenie na ocenę

Warunkiem podejścia do zaliczenia jest zaliczenie prac cząstkowych oraz
kolokwiów. Dla grupy "od 0": Test pisemny gramatyczno-leksykalny.
Wypowiedź pisemna na podstawie 3-5 wiadomości. Wypowiedź ustna:
przedstawienie tekstu publicystycznego i prosta wypowiedź dotycząca
poruszonego w tekście problemu. Dla grupy zaawansowanej: test
gramatyczno-leksykalny oraz ustna wypowiedź argumentacyjna na
zadany temat.
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Semestr 2

Metody nauczania:

ćwiczenia przedmiotowe, 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 jest zaliczenie prac cząstkowych oraz
kolokwiów. Dla grupy "od 0": Pisemny test gramatyczno-leksykalny;
Wypowiedź pisemna na podstawie 3-5 wiadomości. Wypowiedź ustna:
przedstawienie tekstu publicystycznego i wypowiedź dotycząca
poruszonego w tekście problemu. Dla grupy zaawansowanej: część ustna
– dyskusja w obrębie przerabianych problemów dotyczących badanego
regionu. Część pisemna – wypowiedź polemiczna w stosunku do
otrzymanego materiału w obrębie tematyki dotyczącej badanego
regionu.

Semestr 3

Metody nauczania:

ćwiczenia przedmiotowe, 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 jest zaliczenie prac cząstkowych oraz
kolokwiów. Dla grupy "od 0": 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. Dla grupy zaawansowanej: test
gramatyczny, ustnie - wypowiedź ekspercka (argumentacyjna) na
podstawie przeczytanego tekstu związanego z omawianą problematyką
badanego regionu, argumentacyjna problematyzująca wypowiedź
pisemna w obrębie tematyki dotyczącej badanego regionu.

Semestr 4

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat egzamin

Warunkiem podejścia do 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. Dopuszcza się po 3 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrach 1-2, po 2 nieusprawiedliwione
nieobecności w semestrach 3-4. Powyżej 10% nieobecności uniemożliwia uzyskania zaliczenia. Wymagane jest zaliczenie
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przedmiotu w semestrach poprzedzających nowy cykl zajęć. 
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Current News on Russia - a Critical Analysis
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.2F0.5cac67da0c43c.22

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, 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

The course focuses on ideological and political discourse analysis based on real news on Russia broadcasted and
published in English (from both Russian and non-Russian media). Students already relatively proficient in spoken
and written English will gain an understanding of the theory of CDA providing opportunities for improving and
extending their skills: a variety of analytical reading, newspaper analysis, class discussion, oral presentations,
composition.

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 has essential knowledge in the area of
discourse analysis. SEA_K2_W02 zaliczenie na ocenę,

prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student is able to use a basic methodology of
discourse analysis. SEA_K2_U03 zaliczenie na ocenę,

prezentacja

U2 Student can practically analyze any piece of news. SEA_K2_U03 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U3 Student is able to write a simple critical paper on
analyzed text. SEA_K2_U03 zaliczenie na ocenę

U4 Student can prepare a simple oral pronouncement on
analyzed text. SEA_K2_U03 prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

SEA_K2_K01,
SEA_K2_K03 prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 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. Short theory of CDA. W1

2. Various forms of written and spoken communication. W1

3. Discourse analysis as ideology analysis. K1

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

W1, K1

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

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę, prezentacja
Obecność na zajęciach. Przygotowanie analizy tekstu na
zajęcia (prezentacja). Pozytywna ocena z pisemnego testu
zaliczeniowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa.
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Duma Państwowa a systemie politycznym współczesnej FR
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.2F0.620502f57b16b.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

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 w przebiegiem procesu instytucjonalizacji organów państwowch w państwie rosyjskim

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
historii politycznej i rozwoju państwa rosyjskiego

SEA_K2_W01,
SEA_K2_W03

zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja
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W2
Ma podstawową wiedzę o człowieku i społeczeństwie
jako podmiotach konstytuujących państwo, struktury
społeczne i zasady ich funkcjonowania

SEA_K2_W01,
SEA_K2_W03

zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

W3
Ma podstawową wiedzę w zakresie teorii zmiany
systemowej, transformacji ze szczególnym
uwzględnieniem demokratyzacji

SEA_K2_W01,
SEA_K2_W03

zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

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

SEA_K2_U02,
SEA_K2_U03

zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

U2
Potrafi rozpoznać charakter kluczowych wyzwań
społecznych i politycznych na obszarze eurazjatyckim
oraz proponować sposoby ich praktycznego
rozwiązywania

SEA_K2_U02,
SEA_K2_U03

zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

SEA_K2_K01,
SEA_K2_K02,
SEA_K2_K03,
SEA_K2_K04

zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

uczestnictwo w egzaminie 2

analiza aktów normatywnych 5

analiza źródeł historycznych 5

e-wykład 8

badania terenowe 20

konsultacje 5

przygotowanie do egzaminu 10

przygotowanie do zajęć 5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 5

Przygotowywanie projektów 5

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. Tworzenie się współczesnego systemu Rosji W1, W2, W3, U1, U2, K1

2. Federscja Rosyjska po uchwaleniu Konstytucji w 1993 roku: charakterystyka
instytucjonalno-prawna W1, W2, W3, U1, U2, K1

3. Transformacja systemu politycznego Rosji po 2000 roku W1, W2, W3, U1, U2, K1

4. Ewolucja idei parlamantayzmu w Rosji: od wieców po rady W1, W2, W3, U1, U2, K1

5. Duma Państwowa - niższa izba Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej W1, W2, W3, U1, U2, K1

6. Miejsce i rola Dymy Państwowej w systemie organów władzy państwowej
Federacji Rosyjskiej W1, W2, W3, U1, U2, K1

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 ustne, projekt, prezentacja Obecność na zajęciach, przygotowanie do zajęć,
przygotowanie projektu, zaliczenie ustne

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka rosyjskiego na poziomie umożliwiającym czytanie literatury w oryginale
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Dziedzictwo prawne współczesnej Rosji
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.2F0.620505d3998c1.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, 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 przedstawienie historycznych przyczyn obecnego kształtu prawa i ustroju Rosji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student rozumie historyczne uwarunkowania prawne
dzisiejszego ustroju Rosji. SEA_K2_W03 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 Student potrafi wskazać źródła dzisiejszego prawa
i ustroju Rosji. SEA_K2_U03 zaliczenie na ocenę

U2 Student rozumie przyczyny autorytarnego kursu
politycznego współczesnej Rosji. SEA_K2_U03 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do samodzielnej analizy zjawisk
społecznych i politycznych zachodzących
we współczesnej Rosji.

SEA_K2_K01,
SEA_K2_K03 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

analiza problemu 9

przygotowanie do zajęć 15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 15

uczestnictwo w egzaminie 1

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

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.

Podczas zajęć omówione zostaną kwestie związane z historycznymi, kulturowymi i
społecznymi źródłami współczesnego prawa rosyjskiego oraz ich wpływ na obecne
życie polityczne i społeczne w Rosji.

 

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę Zaliczenie pisemne na ocenę.
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Eurasianism: the Development of the Doctrine and Its Impact on Political
Practice

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.2F0.620633df88da5.22

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

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 Ukazanie procesu rozwoju eurazjatyzmu.

C2 Wskazanie na wagę doktryny eurazjatyckiej we współczesnej polityce 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 zna i rozumie poszczególne etapy rozwoju
doktryny eurazjatyckiej.

SEA_K2_W01,
SEA_K2_W02 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi w elementarnym zakresie
prognozować skutki oddziaływania doktryny
eurazjatystycznej w społeczeństwach i państwach
obszaru poradzieckiego.

SEA_K2_U03 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do poszerzania swej wiedzy
na temat eurazjatyzmu na kolejnych etapach
studiowania.

SEA_K2_K01,
SEA_K2_K02 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do sprawdzianu 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. Źródła eurazjatyzmu: od słowianofilstwa przez panslawizm do panazjatyzmu. W1, U1, K1

2. Nurty eurazjatyzmu międzywojennego. W1, U1, K1

3. Teoria etnogenezy Lwa Gumilowa i jej wielorakie oddziaływania. W1, U1, K1

4. Neoeurazjatyzm Aleksandra Dugina i nowa geopolityka. W1, U1, K1

5. Mniej znani animatorzy neoeurazjatyzmu rosyjskiego: od Panarina do Korowina. W1, U1, K1

6. Eurazjatyzm w świecie muzułmańskim. Koncepcja Gejdara Dżemala i Choż-
Achmeta Nuchajewa. W1, U1, K1

7. Eurazjatyzm kazachski: pragmatyczna postać doktryny. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

dyskusja, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne Min. 50% punktów testu zaliczeniowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.
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Great Civilizations in World History
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.2F0.622f486d28879.22

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

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 Prezentacja wielkich cywilizacji historycznych z punktu widzenia rozwoju wewnętrznego i ich miejsca
w stosunkach międzynarodowych.

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 podstawy metodyczne badania
cywilizacji, także na obszarze eurazjatyckim, oraz
kulturowo-społeczne uwarunkowania rozwoju
cywilizacji.

SEA_K2_W01,
SEA_K2_W02 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi przygotować zwięzłą analizę
przyczynowo-skutkową procesów rozwojowych
cywilizacji, w tym związaną z rozwojem obszaru
eurazjatyckiego.

SEA_K2_U03 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do kontynuowania studiów nad
cywilizacjami w ramach dyscypliny nauk o polityce
i administracji.

SEA_K2_K01,
SEA_K2_K03 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do sprawdzianu 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. Pojęcie cywilizacji. Cywilizacja vs kultura. Cywilizacja a miasto. Główne modele
teorii cywilizacji. W1, U1, K1

2. Pluralizm cywilizacyjny. Teorie wielości cywilizacji od Heinricha Rückerta do
Samuela Huntingtona. W1, U1, K1

3. Wielkie cywilizacje Środkowego Wschodu: Sumerowie, Egipt, Babilonia i klasyczne
państwa perskie. W1, U1, K1

4. Wielkie cywilizacje wschodniej Azji: Pańśtwo Środka i Imperium Słońca. Stałość i
zmienność. W1, U1, K1

5. Cywilizacje prekolumbijskie i ich pozostałości. W1, U1, K1

6. Cywilizacje klasycznej starożytności: świat hellenistyczny i świat rzymski.
Bizancjum: drugi Rzym czy wschodnia satrapia? W1, U1, K1

7. Indie: cywilizacja Ariów na wieloetnicznym subkontynencie. W1, U1, K1
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8. Cywilizacja muzułmańska i jej wewnętrzna różnorodność. W1, U1, K1

9. Chrześcijańska Europa: jedna cywilizacja czy świat heterogeniczny? W1, U1, K1

10. Szczególny przypadek cywilizacji brytyjskiej. W1, U1, K1

11. Świat prawosławny i Ruś w Europie Wschodniej. W1, U1, K1

12. Dziedzictwo mongolskie w Azji i w państwie moskiewskim. W1, U1, K1

13. Imperium Rosyjskie, ZSRR a Rosja współczesna: cywilizacja jednolita czy
heterogeniczna? W1, U1, K1

14. Cywilizacja amerykańska i anglosaskie państwa zamorskie: wariant kolektywnego
Zachodu czy odrębne światy? W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

dyskusja, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę Uzyskanie minimum 50% punktów testu końcowego wraz z krótką analizą
problemu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.
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Fallen Empires and Their Cultural Impact
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.2F0.1587409799.22

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

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 ogólnym zarysem tworzenia, funkcjonowania oraz dezintegracją wielkich imperiów. /
Familiarizing students with the general outline of creation, functioning and disintegration of great empires.

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 etapy
w tworzeniu i zanikaniu imperiów. / The student knows
and understands the major states in the process of
building and disintegration of empires

SEA_K2_W01,
SEA_K2_W02 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi wskazać związki przyczynowo-
skutkowe pomiędzy czynnikami sprzyjającymi
powstawaniu państw, ich upadkiem oraz spuścizną. /
The student is able to indicate the cause-effect
relationships between factors favoring the emergence
of states, their collapse and legacy.

SEA_K2_U03 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do poszerzania swej wiedzy
na temat powstawania państw i historycznej
spuścizny. / The student is ready to broaden his/her
knowledge about the emergence of states and
historical heritage.

SEA_K2_K01 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 60

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.
The great empires of the classical past: Babylonia vs the Sumerian cities, Egypt,
Alexander the Great and the Hellenistic empires, The Roman Empire and the
Byzantine phenomenon: the problem of a deep cultural transformation.

W1, U1, K1

2.
The empires of the non-classical tradition: the dynasties of China and the
Communist giant, Japan: Empire of the Sun and the empire of technology, The
destroyed empires of America, the great caliphates and the dream of a Muslim
empire.

W1, U1, K1

3.
The Western empires, the dynamics of their developments and their downfall:
Charlemagne – the medieval Alexander of the Christian West, the Lusitanian
phenomenon, the Spanish world, the British Empire and its rivalry with its child.
Colonialism as the grave for imperial nations.

W1, U1, K1
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4.
The empires of Eurasia: the Mongol Empire and the Hordes: how the greatest
power becomes a dwarf, the Ottoman world – its brilliance and skeletons in the
closet, the Russian Empire and its Soviet counterpart: wars and dissatisfaction as
the background of collapse.

W1, U1, K1

5.
Central European powers and their collapse. The Polish-Lithuanian
Commonwealth, Austria-Hungary and the multiethnic image of the state, Prussia
as a military state and an introduction to the powerful Reich: the memory and
post-memory of the condemned phenomenon.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne The credit is awarded after scoring at least 50% of the test points

Wymagania wstępne i dodatkowe
No prerequisites.
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Historia pod presją polityki. Polityka pamięci historycznej na Białorusi
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.210.5cac67db2d8f6.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Historia

Klasyfikacja ISCED
0222Historia i archeologia

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, 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 wykładu jest zapoznanie studentów z polityką historyczną na Białorusi

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Absolwent zna i rozumie współczesną kulturę
i problemy Europy Wschodniej SEA_K2_W01 esej

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 Absolwent potrafi podjąć w podstawowym zakresie
negocjacje z partnerem na obszarze eurazjatyckim SEA_K2_U01 esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Absolwent jest gotów do samodzielnego
kontynuowania eksploracji zagadnień dotyczących
obszaru eurazjatyckiego

SEA_K2_K01 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.
Historia pomiędzy nauką a polityką. Historia i polityka w okresie zaborów. Polityka
historyczna: od NEPu do stalinizmu, od odwilży do pieriestrojki. Polityka
historyczna po 1991 r.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej esej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Historia prawa rosyjskiego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.2F0.6205057ed726d.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, 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 znajomość historii prawa rosyjskiego, która pozwala zrozumieć specyfikę współczesnego
systemu prawno-politycznego Rosji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna historię i źródła prawa rosyjskiego
(karnego, cywilnego, gospodarczego, pracy itd.) SEA_K2_W03 zaliczenie na ocenę
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W2 Student rozumie kształt i specyfikę współczesnego
prawa rosyjskiego. SEA_K2_W03 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi znaleźć historyczne źródła
współczesnego prawa rosyjskiego i na ich podstawie
wyjaśnić jego obecną specyfikę.

SEA_K2_U03 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest przygotowany do poszukiwań
historycznych źródeł obecnych zjawisk politycznych,
społecznych i prawnych w Rosji.

SEA_K2_K01,
SEA_K2_K03 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

analiza aktów normatywnych 9

przygotowanie do zajęć 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 25

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 25

uczestnictwo w egzaminie 1

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.

Podczas zajęć omówiona zostanie:

1. Historia prawa w Rosji (karnego, cywilnego, gospodarczego, pracy itd.)

2. Źródła prawa rosyjskiego,

3. Historyczna specyfika prawa rosyjskiego (dominacja prawa publicznego nad
prywatnym) i jej konsekwencje,

4. Historyczne uwarunkowania współczesnego prawa rosyjskiego,

5. Wpływ prawa na zjawiska społeczne i gospodarcze w historii Rosji.

W1, W2, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, seminarium

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę Zaliczenie pisemne na ocenę.
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International Organizations in the Post-Soviet Space
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.2F0.6206380b72f7b.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

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
międzynarodowych. Student, poznając w trakcie zajęć zarys historii wybranych organizacji oraz ich ewolucję,
a także funkcjonowanie, podstawowe akty prawne oraz główne obszary działania, powinien poprawnie analizować
i interpretować informacje dotyczące zaangażowania wybranych organizacji w przestrzeni poradzieckiej .

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 wybranych
organizacji międzynarodowych.

SEA_K2_W01,
SEA_K2_W03,
SEA_K2_W04,
SEA_K2_W05,
SEA_K2_W06,
SEA_K2_W07

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi napisać krótką notatkę analityczną
dotyczącą najważniejszych wyzwań organizacji
międzynarodowych na obszarze poradzieckim.

SEA_K2_U01,
SEA_K2_U02,
SEA_K2_U03

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest otwarty na zrozumienie różnych poglądów
dotyczących organizacji międzynarodowych
na obszarze poradzieckim.

SEA_K2_K01,
SEA_K2_K02,
SEA_K2_K03,
SEA_K2_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. Organizacje międzynarodowe – uwagi ogólne. W1, U1, K1

2. Wyzwania przestrzeni postsowieckiej i organizacji międzynarodowych. W1, U1, K1

3. Wymiar społeczny i polityczny. W1, U1, K1

4. Wymiar wojskowy. W1, U1, K1

5.  Wymiar ludzki. W1, U1, K1

6. Białoruś i Federacja Rosyjska wobec organizacji międzynarodowych. W1, U1, K1
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7.
Ukraina a organizacje międzynarodowe.

 
W1, U1, K1

8. Mołdawia a organizacje międzynarodowe. W1, U1, K1

9. Kaukaz Południowy i organizacje międzynarodowe. W1, U1, K1

10. Azja Środkowa i organizacje międzynarodowe. 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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Kultura młodzieżowa współczesnej Rosji
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.2F0.6204fbd473f83.22

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

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 Przekazanie wiedzy z zakresu kultury młodzieżowej w Rosji.

C2 Uświadomienie słuchaczom różnic wynikających z rozwoju kultury młodzieżowej w Rosji i na Zachodzie.

C3 Wskazanie najważniejszych obszarów rozwoju kultury młodzieżowej w Rosji.

C4 Zapoznanie studentów z przejawami oficjalnej i nieoficjalnej kultury młodzieżowej w Rosji.

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 rozumie znaczenie kultury młodzieżowej. SEA_K2_W01,
SEA_K2_W02 esej

W2 Student zna najważniejsze przejawy kultury
młodzieżowej. SEA_K2_W01 esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi odróżnić oficjalną kulturę młodzieżową
od kultury nieoficjalnej.

SEA_K2_U02,
SEA_K2_U03 esej

U2 Student potrafi ocenić wpływ kultury młodzieżowej
na rozwój kultury dominującej.

SEA_K2_U02,
SEA_K2_U03 esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotowy do analizy zjawisk kultury
młodzieżowej. SEA_K2_K03 esej

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie eseju 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. Kultura młodzieżowa - wprowadzenie w problematykę. Cechy dystynktywne. W1, W2

2. Oficjalna kultura młodzieżowa w ZSRR. W1, W2, U1, K1

3. Kultura młodzieżowa w undergroundzie. U1, U2

4. Rosyjska kultura młodzieżowa vs zachodnia kultura młodzieżowa. W2, U1

5. Zjawiska współczesnej kultury młodzieżowej w Rosji: muzyka, kino, moda,
literatura, subkultury. Młodzi "w sieci". W2, U1, U2

6. Polityka władz w Rosji względem młodzieży. Kultura protestu. W1, W2, U2
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest sporządzenie eseju (max 3 strony),
aktywność i obecność na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka rosyjskiego umożliwiająca zrozumienie i analizę tekstów kultury prezentowanych na zajęciach. 
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Marketing społeczno-polityczny w Rosji i na obszarze eurazjatyckim
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.2F0.620635c852e03.22

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

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 z  marketingiem społeczno-politycznym na obszarze eurazjatyckim i w Rosji

C2 Student potrafi przeprowadzić podstawową analizę przebiegu procesów komunikowania wyborczego, wraz z jego
uwarunkowaniami

C3 student potrafi komentować zachowania wyborcze i analizować ich znaczenie i oceniać marketingowe strategie
wyborcze w perspektywie danego kraju

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 ma wiedzę o cechach systemu medialnego
obszaru eurazjatyckiego jako forum debaty publicznej
w czasie kampanii wyborczych

SEA_K2_W01,
SEA_K2_W04 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
student potrafi przeprowadzić podstawową analizę
przebiegu procesów komunikowania wyborczego, wraz
z jego uwarunkowaniami

SEA_K2_U03 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do egzaminu 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. Definicje marketingu polityczno-społecznego. Pojęcie komunikowania
politycznego, pojęcia propagandy politycznej. W1, U1

2. Projektowanie i budżetowanie kampanii wyborczych on line U1

3. Wykorzystanie potencjału kampanii niewerbalnej U1

4. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne, tworzenie wizerunku antyautorytetów. U1

5. Badania w marketingu politycznym U1

6. Siła mediów jako piąty element marketingu mix U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

konwersatorium zaliczenie pisemne obecność, pozytywne zaliczenie testu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Między dezintegracją a integracją przestrzeni eurazjatyckiej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.2F0.620e3e40a1fdb.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

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 procesami dezintegracji i integracji zachodzących 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 posiada pogłębioną wiedzę o systemach
politycznych i regulacjach prawnych współczesnej
Rosji i państwach obszaru eurazjatyckiego

SEA_K2_W01,
SEA_K2_W07

zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja
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Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student definiuje procesy Integracji i dezintegracjit,
podając przykłady jego zachodzenia

SEA_K2_U01,
SEA_K2_U02,
SEA_K2_U03

zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

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

SEA_K2_U01,
SEA_K2_U02,
SEA_K2_U03

zaliczenie ustne, projekt,
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_K2_U01,
SEA_K2_U02,
SEA_K2_U03

zaliczenie ustne, 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_K2_K01,
SEA_K2_K02,
SEA_K2_K03,
SEA_K2_K04

zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

e-wykład 5

badania terenowe 20

projektowanie 10

przygotowanie projektu 5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

przygotowanie do zajęć 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
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1. Między integracją i dezintegracją przestrzeni eurazjatyckiej - ujęcie historyczne W1, U1, U2, U3, K1

2. Między integracją i dezintegracją przestrzeni eurazjatyckiej - wymiar regionalny W1, U1, U2, U3, K1

3. Między integracją i dezintegracją przestrzeni eurazjatyckiej - Europa Wschodnia W1, U1, U2, U3, K1

4. Między integracją i dezintegracją przestrzeni eurazjatyckiej - Kaukaz W1, U1, U2, U3, K1

5. Między integracja i dezintegracją przestrzeni eurazjatyckiej - Azja Centralna W1, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

Obecność na zajęciach, aktywna postawa i przygotowanie
do zajęć, przygotowanie przentacji na zadany temat,
udział w pracach w trakcie seminarium wyjazdowego
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Narracje o Rosji: między teorią spiskową a faktem
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.2F0.6206374c3f2c1.22

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

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 studenta z teorią i metodologią prowadzenia badań nad narracjami oraz zastosowanie zdobytej
wiedzy w praktyce analizy studium przypadku.

C2
Zapoznanie studenta z teoretycznymi ujęciami teorii spiskowych oraz ich różnorodnością. Wykorzystanie zdobytej
wiedzy do rozpoznawania elementów faktograficznych i odróżnianiu ich od 'spiskowych' na wybranych
przykładach narracji.

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 i rozumie podstawowe typy narracji oraz metody
ich konstruowania SEA_K2_W01 projekt

W2 Zna i rozumie ujęcia teoretycznie teorii spiskowych
oraz metody ich konstruowania SEA_K2_W01 projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę
do rozpoznania elementów teorii spiskowej w narracji SEA_K2_U03 projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Jest gotów do merytorycznie umotywowanego,
pozbawionego skrajnych postaw dialogu

SEA_K2_K01,
SEA_K2_K03 projekt

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

analiza problemu 10

analiza wymagań 10

konsultacje 4

poprawa projektu 16

przeprowadzenie badań literaturowych 20

Przygotowywanie projektów 15

przygotowanie raportu 5

przygotowanie prezentacji multimedialnej 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.

Teoria i metodologia badań nad narracjami. Teoria i metodologia badań teorii
spiskowych. Zderzenia faktów i narracji z elementami teorii spiskowych - analiza
wybraych 'case studies': Katarzyna II wobec rosyjskiej masonerii swoich czasów,
śmierć Aleksandra Grybojedowa w Persji, 'zagrożenie' ze strony Zachodu
(Leontjew, Dostojewski), i inne - wybrane w trakcie dyskusji ze studentami jako
przedmiot ich projektów.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium projekt raport z badań indywidualnych, aktywny udział w ćwiczeniach
warsztatowych w czasie zajęć

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Oligarchizacja gospodarki na obszarze postradzieckim
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.2F0.6205051bb37c8.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0311Ekonomia

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, 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 Opanowanie wiedzy z zakresu problematyki oligarchizacji gospodarki na obszarze postradzieckim

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student zna podstawową problematykę związaną
z oligarchizacją gospodarki na obszarze
postradzieckim

SEA_K2_W05,
SEA_K2_W06 zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
na poziomie podstawowym prognozować wpływ grup
oligarchicznych na gospodarkę obszaru
postradzieckiego

SEA_K2_U03 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych
projektach uwzględniających aspekt oligarchizacji
gospodarki na obszarze postradzieckim

SEA_K2_K04 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.  Oligarchia postradziecka – definicje; ekonomiczne i prawne warunki, które
zrodziły oligarchię. W1

2.  Oligarchia w biznesie i gospodarce rosyjskiej na przełomie wieków W1, U1, K1

3. "Sprawa Jukosu”. W1, U1

4. Grupy oligarchiczne w gospodarce rosyjskiej okresu rządów Putina. W1, U1, K1

5. Grupy oligarchiczne w gospodarce Ukrainy. W1, U1, K1

6. Oligarchia w sektorze metalurgicznym i elektroenergetycznym Ukrainy. W1, U1

7. Bankowość oligarchiczna na Ukrainie. W1, U1

8. Oligarchia w gospodarce Białorusi. W1, U1

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny

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



Sylabusy 82 / 165

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

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.2F0.5cac67da020bf.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

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 procesami zachodzącymi w obrębie zmiany systemowej

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

SEA_K2_W01 zaliczenie pisemne,
prezentacja

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

SEA_K2_W01 zaliczenie pisemne,
prezentacja

W3 Posiada podstawową wiedzę w zakresie historii
politycznej i rozwoju kultur narodów eurazjatyckich SEA_K2_W01 zaliczenie pisemne,

prezentacja

W4 Ma podstawową wiedzę w zakresie politycznego
funkcjonowania państw obszaru eurazjatyckiego SEA_K2_W01 zaliczenie pisemne,

prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

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

SEA_K2_U02,
SEA_K2_U03

zaliczenie pisemne,
prezentacja

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

SEA_K2_U02,
SEA_K2_U03

zaliczenie pisemne,
prezentacja

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

SEA_K2_U02,
SEA_K2_U03

zaliczenie pisemne,
prezentacja

U4

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

SEA_K2_U02,
SEA_K2_U03

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

SEA_K2_K01,
SEA_K2_K02,
SEA_K2_K03,
SEA_K2_K04

zaliczenie pisemne,
prezentacja

K2 Potrafi określić priorytety służące realizacji zadania
badawczego i prognostycznego

SEA_K2_K01,
SEA_K2_K02,
SEA_K2_K03,
SEA_K2_K04

zaliczenie pisemne,
prezentacja

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

SEA_K2_K01,
SEA_K2_K02,
SEA_K2_K03,
SEA_K2_K04

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 10

konsultacje 5
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samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 5

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

przygotowanie do zajęć 10

analiza problemu 5

uczestnictwo w egzaminie 2

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

poznanie terminologii obcojęzycznej 3

zbieranie informacji do zadanej pracy 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. Autorytaryzm - polityczna postać niedemokratyzmu W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2, K3

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

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

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

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

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

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

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność studentów na zajęciach. Znajomość języka rosyjskiego i angielskiego na poziomie umożliwiającym
swobodne czytanie literatury przedmiotu
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Obywatel i władza na obszarze poradzieckim
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.2F0.6205061e3b6fe.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

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 przedstawienie historycznych, społecznych i prawnych czynników kształtujących relacje między
obywatelem a władzą na obszarze poradzieckim.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna specyfikę relacji miedzy obywatelem
a władzą na obszarze poradzieckim.

SEA_K2_W01,
SEA_K2_W03 zaliczenie na ocenę
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W2 Student rozumie przyczyny dominacji władzy nad
obywatelem na obszarze poradzieckim.

SEA_K2_W01,
SEA_K2_W03 zaliczenie na ocenę

W3 Student zna problematykę praw człowieka na obszarze
poradzieckim.

SEA_K2_W01,
SEA_K2_W03 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi wskazać przyczyny niskiej aktywności
społecznej na obszarze poradzieckim. SEA_K2_U03 zaliczenie na ocenę

U2
Student potrafi wskazać przyczyny dominacji władzy
nad obywatelem na obszarze poradzieckim oraz
przedstawić ich polityczne i społeczne konsekwencje.

SEA_K2_U03 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do podjęcia dalszych badań
na temat życia politycznego i społecznego na obszarze
poradzieckim, w szczególności dotyczących praw
człowieka oraz natury rządów autorytarnych.

SEA_K2_K01,
SEA_K2_K03,
SEA_K2_K04

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

analiza problemu 9

przygotowanie do zajęć 15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 20

uczestnictwo w egzaminie 1

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 25

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.

W trakcie kursu omówione zostaną historyczne, społeczne i prawne przyczyny
dominacji władzy nad obywatelem na obszarze poradzieckim oraz ich
konsekwencje dla życia społecznego oraz politycznego. Poruszone zostaną
również kwestie dotyczące praw człowieka, prawnych ograniczeń swobód
obywatelskich oraz specyfiki współczesnego systemu autorytarnego i związanych
z tym zagrożeń.

W1, W2, W3, U1, U2, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę Zaliczenie pisemne na ocenę.
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Obraz Białorusi, Ukrainy i Polski w rosyjskich mediach
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.2F0.6206356569606.22

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

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 analiza obrazu Białorusi, Polski i Ukrainy w rosyjskich mediach elektronicznych, w prasie
rosyjskojęzycznej oraz w Runecie

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 profil stacji telewizyjnych, radiowych oraz
najważniejsze tytuły prasowe w Rosji. Student zna
właścicieli prasy, udziały państwa w mediach
elektronicznych.

SEA_K2_W01 zaliczenie pisemne

W2 Student zna pojęcie wizerunku i obrazów medialnych,
rozumie różnicę pomiędzy tymi pojęciami. SEA_K2_W01 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi samodzielnie wyciągać wnioski,
analizować i syntetyzować informacje z różnych źródeł
medialnych.

SEA_K2_U03 zaliczenie pisemne

U2
Student potrafi prognozować w oparciu o doniesienia
medialne, jak zmieni się wizerunek medialny Polski,
Białorusi i Ukrainy.

SEA_K2_U03 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

analiza problemu 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do egzaminu 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 w telewizji TV Rain, Rossija 24, Rossija K. W1, W2, U1

2. Analiza programów rosyjskich radiostacji: Echo Moskwy, Radio Swoboda, Vesti FM
i innych. W1, W2, U1

3.
Analiza artykułów prasowych poświęconych Polsce, Białorusi i Ukrainie w
rosyjskich tytułach prasowych: "Kommiersant", "Iz.ru", "Novaya Gazieta", "The
Moscow Times".

W1, W2, U1, U2

4. Analiza artykułów internetowych w portalach internetowych "Meduza"; "Yandex" i
inne. U1, U2
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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

Wymagania wstępne i dodatkowe
-
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Polityka rozwojowa wybranych państw obszaru eurazjatyckiego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.2F0.6205069baf75a.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

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 podstawami polityki rozwojowej w wybranych krajach obszaru
eurazjatyckiego (Rosja, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia)

C2
Celem dodatkowym kursu jest uwrażliwienie studentów na różnice w potencjałach poszczególnych państw
w zakresie przyjmowania rozwiązań z zakresu polityki rozwojowej oraz określenie zdolności tych krajów
do czerpania z obcych wzorców rozwoju

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

podstawowe pojęcia z zakresu polityki rozwojowej,
zjawiska rozwoju (development) i studiów nad
rozwojem. Student orientuje się w wymiarze
podstawowym w problematyce polityki rozwojowej
w krajach rozwiniętych

SEA_K2_W02,
SEA_K2_W05 zaliczenie ustne

W2
znaczenie przyjmowania rozwiązań z zakresu polityki
rozwojowej dla transformacji politycznej, społecznej
oraz gospodarczej wybranych państw obszaru
eurazjatyckiego

SEA_K2_W01,
SEA_K2_W05,
SEA_K2_W07

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
samodzielnie wskazać silne strony oraz główne
przeszkody na drodze do realizacji wyzwań
rozwojowych państw obszaru eurazjatyckiego

SEA_K2_U01,
SEA_K2_U03 zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
aktywnego współuczestnictwa w kształtowaniu
i realizacji projektów, związanych z polityką rozwojową
na obszarze eurazjatyckim

SEA_K2_K01,
SEA_K2_K03,
SEA_K2_K04

zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

konsultacje 10

przygotowanie do egzaminu 15

przygotowanie do zajęć 20

przygotowanie prezentacji multimedialnej 8

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

uczestnictwo w egzaminie 2

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.

Zagadnienia terminologiczne: polityka rozwojowa, studia nad rozwojem, wyzwania
rozwojowe na świecie: polityka klimatyczna, ubóstwo, ochrona praw człowieka,
kwestia równości płci; 

Przegląd najważniejszych dokumentów z zakresu rozwiązywania wyzwań
rozwojowych (ONZ, OBWE, UE)

W1

2.

Problemy rozwojowe krajów obszaru eurazjatyckiego - geneza zagadnienia:

1. uwarunkowania historyczne - ZSRR jako promotor rozwoju, pojęcie rozwoju w
ideologii marksistowskiej, bariery rozwojowe okresu radzieckiego;

2. uwarunkowania kulturowe - retradycjonalizacja społeczeństw vs. rozwój,
odrodzenie religijne i zjawisko rozwoju: islam i prawosławie;

3. uwarunkowania gospodarcze - kryzys transformacyjny i wzrost ubóstwa w
krajach obszaru eurazjatyckiego a możliwości polityki rozwojowej; 

W2

3.
Problem 1: Walka z ubóstwem w wybranych państwach obszaru eurazjatyckiego:
pauperyzacja społeczeństw poradzieckich okresu transformacji, pomoc
międzynarodowa, dywersyfikacja powiązań ekonomicznych i zapewnienie bilansu
żywieniowego poszczególnych krajów, problem rosnącej dysproporcji zarobków, 

W2, U1, K1

4.

Problem 2: polityka klimatyczna w krajach obszaru eurazjatyckiego: degradacja
ekologiczna krajów obszaru eurazjatyckiego, retradycjonalizacja lokalnych
gospodarek jako wyzwanie dla polityki klimatycznej, implementacja zasad
europejskiej polityki klimatycznej w krajach obszaru eurazjatyckiego, walka ze
smogiem jako przykład działania trzeciego sektora

W2, U1, K1

5.
Problem 3: tematyka równości płci w krajach obszaru eurazjatyckiego: różnice
kulturowe i religijne a pozycja kobiety w społeczeństwach państw eurazjatyckich,
problem parytetu płci w polityce wybranych krajów, pozycja ekonomiczna kobiet i
zjawisko luki zarobkowej.

W2, U1, K1

6.

Problem 4: ochrona praw człowieka jako wyzwanie rozwojowe w krajach obszaru
eurazjatyckiego: ustawodawstwo w zakresie ochrony praw człowieka w wybranych
krajach obszaru eurazjatyckiego, ideologizacja pojęcia "prawa człowieka" na
obszarze eurazjatyckim, działalność trzeciego sektora jako promotora
przestrzegania praw człowieka, ochrona praw mniejszości w krajach obszaru
eurazjatyckiego 

W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

dyskusja, 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 zaliczenia
ustnego
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Problemy gospodarki rosyjskiej na etapie transformacji gospodarczej lat
90 XX wieku oraz w czasach rządów W. Putina

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.2F0.620504ce6c676.22

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

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 problematyki gospodarczej Federacji Rosyjskiej w okresie trzech dekad po upadku
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 zna podstawowe problemy związane
z gospodarką Federacji Rosyjskiej w skali
makroekonomicznej

SEA_K2_W05 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
na poziomie podstawowym prognozować zjawiska
gospodarcze w Federacji Rosyjskiej w oparciu o dane
ekonomiczne

SEA_K2_U03 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych
projektach uwzględniających aspekt ekonomiczny
Federacji Rosyjskiej

SEA_K2_K04 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. Reformy gospodarcze w Rosji w latach 90 XX wieku: liberalizacja rynku,
prywatyzacja W1, U1

2. Kryzys finansowy w Rosji w 1998 roku i jego konsekwencje. W1

3. Rola oligarchów w rosyjskiej gospodarce. W1, K1

4. Polityka gospodarcza Rosji w czasach prezydentury W. Putina (2000-2008). W1

5. Kryzys 2008 roku i jego konsekwencje. W1

6. Sektor naftowo-gazowy jako filar rosyjskiej gospodarki. Rosja jako energetyczne
supermocarstwo. U1, K1

7. Strategie rozwoju gospodarczego Rosji. Gospodarka w czasach rządów D.
Miedwiedjewa. W1
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8. Kryzys gospodarczy roku 2014 i jego konsekwencje. Sankcje Zachodu po aneksji
Krymu. W1

9. Gospodarka rosyjska w okresie pandemii Covid-19 i w warunkach sankcji Zachodu
po 2022 roku W1

10. Postradziecka integracja gospodarcza. K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

dyskusja, wykład konwencjonalny

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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Polityka energetyczna Federacji Rosyjskiej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.2F0.6205018a36805.22

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

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 w zakresie polityki energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego Federacji Rosyjskiej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

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

SEA_K2_W05,
SEA_K2_W06 zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potrafi:

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

SEA_K2_U02,
SEA_K2_U03 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
przygotowywania projektów, samodzielnego
pogłębiania wiedzy z zakresu polityki energetycznej
Rosji.

SEA_K2_K01,
SEA_K2_K03 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 40

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 50

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. Rozwój sektora energetycznego w Rosji po rozpadzie ZSRR. W1

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

W1

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

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

W1

5. Sprawa Jukosu i nacjonalizacja sektora naftowego. W1

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

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

8.

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

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

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

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Russia and the Anglo-Saxon Powers: Kind of Historical Convergence?
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.2F0.620634ea61421.22

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

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 Wskazanie ewentualnych korelacji i fundamentalnych różnic w rozwoju cywilizacji rosyjskiej i świata
anglosaskiego.

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 proces rozwojowy mocarstw
anglosaskich i Rosji.

SEA_K2_W01,
SEA_K2_W02 zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi w elementarnym zakresie nakreślić
ciąg przyczynowy fundamentalnych zjawisk w rozwoju
cywilizacyjnym świata eurazjatyckiego
i anglosaskiego, także na użytek prac
prognostycznych.

SEA_K2_U03 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do pogłębiania wiedzy
i umiejętności w zakresie analizy rozwoju świata
eurazjatyckiego w odniesieniu do cywilizacji
anglosaskiej.

SEA_K2_K01,
SEA_K2_K02 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do sprawdzianu 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. Cywilizacja brytyjska od budowniczych Stonehange przez Celtów, Rzymian,
Anglosasów do współczesnej Brytanii. W1, U1, K1

2. Od Rusi do Rosji: jednen ciąg rozwojowy czy załamana historia? W1, U1, K1

3. Rozwój potęgi Ameryki: od purytanów Nowej Anglii do epoki kosmicznej. W1, U1, K1

4. Zderzenie cywilizacji rosyjskiej i anglosaskiej w wieku XIX. W1, U1, K1

5. Zderzenie interesów i polityk USA i ZSRR w XX wieku. W1, U1, K1

6. Teoria konwergencji: punkty mocne i słabe. W1, U1, K1

7. Współczesna Ameryka a współczesna Rosja: upadła idea konwergencji. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

dyskusja, wykład konwersatoryjny



Sylabusy 103 / 165

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę Min. 50% punktów testu zaliczeniowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.
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Rosyjska idea - naród, imperium, Kościół
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.2F0.620636c026c57.22

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

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 powstaniem i kształtowaniem się fenomenu "rosyjska idea".

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 kompleksowy charakter kultury
rosyjskiej w jej historycznych kontekstach. Identyfikuje
wytwory kultury swoiste dla wybranego regionu
i interpretuje je z perspektywy wybranej specjalności.

SEA_K2_W01 zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi rozpoznaje i interpretuje wartości
dziedzictwa kulturowego i kluczowych systemów
normatywnych konkretnych grup kulturowych wraz
z ich symbolicznymi wytworami.

SEA_K2_U01,
SEA_K2_U03

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do nawiązania konstruktywnego
dialogu na płaszczyźnie wartości i wzajemnych
korzyści z partnerami obszaru postradzieckiego

SEA_K2_K01,
SEA_K2_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. Znaczenie pojęcia „imperium”. W1, U1, K1

2. Imperium w historii. W1, U1, K1

3. Imperium  jako przestrzeń - imperium jako kultura. W1, U1, K1

4. Znaczenie pojęć: nacjonalizm, państwo narodowe, tożsamość narodowa,
nacjonalizm jako kultura i religia. W1, U1, K1

5. Konserwatyzm – główne idee i nurty. W1, U1, K1

6. Problem identyczności narodowej w koncepcji Sergieja Uwarowa i Stiepana
Szewyriowa. W1, U1, K1

7. Pytanie o przeznaczenie Rosji: Piotr Czaadajew. W1, U1, K1

8. Poszukiwania utraconej tożsamości w myśli słowianofilskiej. W1, U1, K1

9. Idea imperialna w myśli Fiodora Tiutczewa i Fiodora Dostojewskiego. W1, U1, K1

10. Spory o przyszłość Rosji w myśli emigracyjnej: Mikołaj Bierdiajew, Iwan
Sołoniewicz, Eurazjaniści. W1, U1, K1
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11. Rosyjska idea w XXI wieku – kryzys tożsamości rosyjskiej po upadku ZSRR, idea
rosyjska a spory o przyszłość Rosji. W1, U1, K1

12. Miejsce Rosji we współczesnym świecie – imperium jako konstytutywna cecha
tożsamości narodowej. W1, U1, K1

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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Rosyjska filozofia polityczna. Wybrane aspekty
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.2F0.620637116b88f.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

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, postaciami i koncepcjami rosyjskiej myśli
politycznych od XI do XX wieku.

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_K2_W01,
SEA_K2_W02,
SEA_K2_W07

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę
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W2
Student posiada wiedzę na temat genezy i przebiegu
historycznych i aktualnych procesów społecznych,
politycznych i kulturowych w Rosji, Europie
Wschodniej, na Kaukazie i w Azji Środkowej.

SEA_K2_W01,
SEA_K2_W02,
SEA_K2_W07

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student posiada elementarną umiejętność badania
procesów społecznych, politycznych i kulturowych
na obszarze eurazjatyckim.

SEA_K2_U03 zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

U2
Student potrafi zastosować wiedzę teoretyczną
odnoszącą się do teorii, doktryn i ideologii
charakterystycznych dla obszaru eurazjatyckiego.

SEA_K2_U03 zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

SEA_K2_K01,
SEA_K2_K03

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

K2
Student jest gotów do odegrania istotnej roli w życiu
społecznym poprzez krytyczną analizę i wdrażanie
nabytej w toku studiów wiedzy i umiejętności.

SEA_K2_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 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 40

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.
 
Wstęp. Początki filozofii XI-XVII w. Juraj Kryżanicz, Teofan Prokopowicz, Symeon
Połocki.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

2.
 
Filozofia rosyjskiego Oświecenia. Rosyjska idea. Filozofia Piotra Czaadajewa.
Słowianofilstwo: Iwan Kiriejewski, Aleksiej Chomiakow, Konstantin Aksakow.

W1, W2, U1, U2, K1, K2
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3.  Teoria typów historyczno-kulturowych Nikołaj Danilewski. W1, W2, U1, U2, K1, K2

4.  Religijne reformatorstwo: Fiodor Dostojewski, Lew Tołstoj. W1, W2, U1, U2, K1, K2

5.  Filozofia polityczna rosyjskiego konserwatyzmu. Historiozofia konserwatyzmu –
Nikołaj Karamzin. W1, W2, U1, U2, K1, K2

6.  Rosyjski bizantynizm – Konstantin Leontjew. W1, W2, U1, U2, K1, K2

7.  Oficjalny monarchizm: Michaił Katkow, Konstantin Pobiedonoscew, Lew
Tichomirow. Rosyjskie „bogoiskatielstwo”. W1, W2, U1, U2, K1, K2

8. Rewolucyjny demokratyzm: Wissarion Bieliński, Aleksander Hercen, Nikołaj
Czernyszewski. W1, W2, U1, U2, K1, K2

9.  Rewolucyjne narodnictwo: Dmitrij Pisariew, Piotr Ławrow. Rosyjski anarchizm:
Michaił Bakunin, Piotr Kropotkin. W1, W2, U1, U2, K1, K2

10. Rosyjski marksizm, marksizm ortodoksyjny – Gieorgij Plechanow. Filozofia
bolszewizmu Włodzimierz Lenin, Józef Stalin. W1, W2, U1, U2, K1, K2

11. Rosyjska filozofia XX wieku. Filozofia antykomunizmu: Nikołaj Bierdiajew, Siemion
Frank, Pitrim Sorokin, Nikołaj Timaszew. W1, W2, U1, U2, K1, K2

12.  Euroazjanizm: Nikołaj Trubieckoj, Piotr Sawicki, Lew Gumilow. W1, W2, U1, U2, K1, K2

13. Chrześcijański socjalizm: Gieorgij Fiedotow. W1, W2, U1, U2, K1, K2

14. Neomonarchizm: Iwan Iljin. Spór o Sofię: Sergiej Bułgakow, Paweł Floreński,
Gieorgij Florowski, Danił Andriejew. W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

konsultacje, 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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Reportaż i korespondencja z państw obszaru eurazjatyckiego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.210.5cac67db2136f.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

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 studenta z podstawowymi zagadnieniami deontologii dziennikarskiej; zapoznanie z definicjami
i różnymi formami reportażu. Zapoznanie z materiałami audiowizualnymi i formami literackimi tego gatunku.

C2 Wykształcenie umiejętności związanych z przygotowaniem reportażu i korespondencji. Przygotowanie do zawodu
korespondenta i reportera.

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 analizuje różne formy reportażu (prasowy,
literacki, telewizyjny, radiowy). Strukturę zna
reportażu, wyróżniki gatunkowe. Student potrafi
analizować język tekstów charakterystycznych dla
konkretnego medium (prasy, radia, telewizji,
Internetu).Student zna podstawowe metody i sposoby
pracy dziennikarza - reportera na obszarze
eurazjatyckim.

SEA_K2_W01 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
doskonali umiejętność analizy tekstu dziennikarskiego,
wykształca umiejętności związane z pisaniem
reportażu i korespondencji.

SEA_K2_U03 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
potrafi samodzielnie zorganizować materiały
do przygotowania reportażu i ma świadomość
konsekwencji kształtowania opinii o innym narodach

SEA_K2_K01,
SEA_K2_K03 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 25

analiza problemu 25

przygotowanie do egzaminu 20

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. Reportaż i jego odmiany. W1

2. Specyfika korespondencji. Stylistyka gatunku i jego struktura. W1

3. Sylwetki polskich reporterów i korespondentów pracujących na obszarze
eurazjatyckim. W1

4. Warsztat reportera - techniki gromadzenia materiałów U1

5. Językowy obraz świata – sposoby kreowania świata w różnych typach reportażu.
Analiza językowa wybranych przekazów medialnych. W1, U1

6. Etyka wypowiedzi dziennikarskiej. K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne zaangażowanie w analizę tekstów, pozytywne zaliczenie końcowego testu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Systemy edukacyjne wybranych państw obszaru eurazjatyckiego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.2F0.620506e7ef22c.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

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 podstawowym jest zaznajomienie studentów ze specyfiką przekształceń systemów edukacyjnych
w wybranych krajach obszaru eurazjatyckiego: Rosja, Mołdawia, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan

C2
Celem dodatkowym jest uchwycenie różnic w podejściu poszczególnych państw do roli edukacji, skali odejścia
od tzw. radzieckiego modelu edukacji, wyodrębnienie współczesnych trendów edukacyjnych w różnych krajach
obszaru eurazjatyckiego

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
genezę wspołczesnej polityki edukacyjnej państw
obszaru eurazjatyckiego, zwłaszcza problematykę tzw.
radzieckiego modelu edukacji

SEA_K2_W01,
SEA_K2_W05 zaliczenie ustne

W2
podstawy przekształceń systemów edukacyjnych
na obszarze eurazjatyckim po 1991 roku, modele
zmian i trendy edukacyjne w poszczególnych krajach

SEA_K2_W01,
SEA_K2_W05 zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
wskazać słabe i silne strony systemów edukacyjnych
w poszczególnych krajach, jest w stanie wziąć udział
w dyskusji na temat możliwości przekształceń polityki
edukacyjnej we wspomnianych krajach

SEA_K2_U02,
SEA_K2_U03 zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

udziału w opracowywaniu projektów przekształceń
w systemach edukacyjnych poszczególnych krajów
obszaru eurazjatyckiego oraz do współkształtowania
polskiej polityki pomocowej w zakresie rozwoju tych
systemów edukacyjnych

SEA_K2_K01,
SEA_K2_K03,
SEA_K2_K04

zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do egzaminu 18

uczestnictwo w egzaminie 2

zbieranie informacji do zadanej pracy 18

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

analiza aktów normatywnych 10

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
103

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.

Geneza przekształceń modeli edukacyjnych oraz polityk edukacyjnych w
poszczególnych krajach obszaru eurazjatyckiego: radziecki model edukacji,
powiązanie edukacji z przemysłowym modelem gospodarki radzieckiej,
ideologizacja edukacji (casus edukacji historycznej), wyzwania edukacji w
językach narodów tytularnych

W1

2.

Transformacja systemów edukacyjnych: unarodowienie edukacji, strukturalne
zmiany w obrębie poszczególnych systemów edukacyjnych, kryzys
transformacyjny i problemy finansowania systemów edukacyjnych, edukacja
religijna i jej znaczenie w poszczególnych krajach, globalizacja edukacji - udział
poszczególnych krajów w międzynarodowych projektach zmian edukacyjnych
(wzorce zmian dla poszczególnych krajów)

W2

3.

Studia przypadku: Rosja, Mołdawia, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan

Tematy: struktura systemów edukacyjnych, organizacja wewnętrzna edukacji,
edukacja szkolna i szkolnictwo wyższe, umiędzynarodowienie szkolnictwa
wyższego w okresie poradzieckim, wyzwania demograficzne i ekonomiczne dla
poszczególnych systemów edukacyjnych

U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie ustne obecność na minimum 80% zajęć, minimum 60% punktów z zaliczenia
ustnego



Sylabusy 116 / 165

System polityczny i stosunki polityczne we współczesnej Rosji
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.2F0.1587620303.22

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

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 Zaponanie studentów ze współczesnym procesem politycznym Rosji, którego ramy chronologiczne obejmują
przełom XX i XXI wieku.

C2 Przekazanie wiedzy odnośnie przeobrażeń ustrojowych, politycznych i społecznych oraz ekonomicznych, którym
ulega Federacja Rosyjska we współczesnym świecie

C3 Uświadomienie studentom wysokiego stopnia zależności polityki tak wewnętrznej, jak i zagranicznych
od głębokich historycznych tradycji, personifikacji stosunków politycznych, kultury politycznej

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 orientację we współczesnym życiu
politycznym Rosji, ma wiedzę na temat kultury
politycznej Rosji w oparciu o realia geopolityczne
i systemowe

SEA_K2_W01,
SEA_K2_W03,
SEA_K2_W04,
SEA_K2_W05,
SEA_K2_W07,
SEA_K2_W08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, esej, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student jest w stanie dokonać samodzielnej analizy
i oceny bieżącej sytuacji społeczno-politycznej
Federacji Rosyjskiej potrafi dokonać samodzielnej
oceny wybranych zjawisk w gospodarce rosyjskiej

SEA_K2_U01,
SEA_K2_U02,
SEA_K2_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest przygotowany do aktywnego
uczestnictwa w kontaktach z instytucjami działającymi
na terytorium Federacji Rosyjskiej

SEA_K2_K01,
SEA_K2_K02,
SEA_K2_K03,
SEA_K2_K04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, esej, prezentacja

K2 Student jest kompetentny do nawiązania
konstruktywnego dialogu z grupami Rosji

SEA_K2_K01,
SEA_K2_K02,
SEA_K2_K03,
SEA_K2_K04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, esej, prezentacja

K3

Student ma świadomość znaczenia dziedzictwa różnic
kulturowych, ideologicznych i mentalnościowych
wynikających z odrębnych doświadczeń historycznych
i ustrojowo-politycznych Rosji i państw Zachodu,
w tym również Polski

SEA_K2_K01,
SEA_K2_K02,
SEA_K2_K03,
SEA_K2_K04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 5

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do egzaminu 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 8

przygotowanie do zajęć 10

poznanie terminologii obcojęzycznej 5

analiza aktów normatywnych 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10
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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. Kształtowanie się systemu prezydenckiego w latach 90. XX wieku W1, U1, K1, K2, K3

2. Jelcynowska "smuta" i kryzys polityczny W1, U1, K1, K2, K3

3. Rządy oligarchów: finasowych, politycznych W1, U1, K1, K2, K3

4. Operacja następca i zmiana wzorca lidera państwa W1, U1, K1, K2, K3

5. Modernizacja państwa w dobie wyzwań początku XXI wieku W1, U1, K1, K2, K3

6. Walka z terroryzmem W1, U1, K1, K2, K3

7. Problem "społeczeństwa obywatelskiego w Rosji W1, U1, K1, K2, K3

8. Tandemokracja i jej następstwa W1, U1, K1, K2, K3

9. Obywatelskie nieposłuszeństwo jako metoda oddziaływania społecznego W1, U1, K1, K2, K3

10. Kultura polityczna współczesnej Rosji W1, U1, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe,
konsultacje, Wyjazdowe seminarium naukowo-dydaktyczne

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę, projekt, esej, prezentacja

1. Obecność na zajęciach 2. Aktywna postawa 3.
Zaliczenie lektur z podanej listy przed testem
pisemnym 4. Zaliczenie na ocenę pozytywną testu
końcowego obejmującego treść wykładów i literaturę
przedmiotu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka rosyjskiego na poziomie pozwalającym czytanie literatury przedmiotu
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Teologia polityczna w Kościele Wschodnim
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.2F0.620636774f0f1.22

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

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 niniejszych zajęć jest zapoznanie studentów z głównymi koncepcjami i postaciami związanymi z teologią
polityczną w Kościele Wschodnim.

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 kierunki i rodzaje teologii
politycznej. SEA_K2_W01 zaliczenie ustne,

zaliczenie na ocenę



Sylabusy 120 / 165

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi systematyzować dyscypliny życia
intelektualnego, stosować procedury dedukcyjną,
indukcyjną i redukcyjną, identyfikację metodologiczną
struktur i systemów myślowych.

SEA_K2_U03 zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student posiada postawę otwartą i dialogiczną wobec
wieloznaczności rozumienia prawdy przy
jednoczesnym zdyscyplinowaniu poznawczym, a także
postawę ostrożności w wartościowaniu wobec zarówno
dogmatyzmu, jak i relatywizmu poznawczego.
Rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia w zakresie
naukowego dociekania

SEA_K2_K01 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. Pojęcie i rodzaje teologii politycznej. W1, U1, K1

2.
Teologia polityczna na zachodzie. Carl Schmitt.

 
W1, U1, K1

3. Johann Baptist Metz: nowa teologia polityczna. W1, U1, K1

4. Jurgen Moltmann: teologia nadziei. W1, U1, K1

5. Joseph Ratzinger: etos polityczny. Papież Franciszek wielka a mała polityka. W1, U1, K1

6. Główne postacie teologii wyzwolenia. W1, U1, K1

7. Teologia polityczna w Kościele Wschodnim. W1, U1, K1

8. Idee polityczne Christophora Yannarasa. W1, U1, K1
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9. Dimitrios Kisoudis: relacje państwa i Kościoła. W1, U1, K1

10. Przebudzenie społeczno-polityczne w Kościele Prawosławnym na początku XX.
Społeczny wymiar chrześcijaństwa Sergiusz Bułgakow. W1, U1, K1

11. Miejsce moralności w polityce: Wasilij Egzemplarskij. W1, U1, K1

12. "Sergiaństwo" - rozumieć znaki czasu. W1, U1, K1

13. Patriarcha Kiriłł "Russkij mir". Co to jest putynizm? W1, U1, K1

14. Patriarcha konstantynopola Bartłomiej I - teologia i ekologia. W1, U1, K1

15. Telogia "majdanu" - Ukraińska teologia wolności. W1, U1, K1

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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Themes and Patterns of Russian Culture as Mirrored in the Selected
Masterpieces of the Russian Art

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.2F0.6204fca7976fa.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

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
The course will present recurrent motives in Russian culture, regarded as "themes of culture" or "patterns of
culture". The way of reflection of these notions in Russian paintings will be discussed. Special attention will be
paid to specific forms, ideas and aestetic presumptions of painters.

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 can discern basic themes of the Russian
culture. SEA_K2_W01 Oral exam, presentation,

discussion

W2
Student has a knowledge about historical and cultural
context of the phenomena constituting the field of
study.

SEA_K2_W01 Oral exam, presentation,
discussion

W3
Student can point out to artistic schools and trends
represented by Russian painters taken into account
during lectures.

SEA_K2_W01 Oral exam, presentation,
discussion

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student is able to characterize the Russian cultural
phenomena presented during the classes. SEA_K2_U02 Oral exam, presentation,

discussion

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student is aware of the necessity of multifaceted
analysis of the studied issue. SEA_K2_K03 Oral exam, presentation,

discussion

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do zajęć 20

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

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. Themes of culture and patterns of culture - concepts and definitions of basic
ideas. W2, K1

2.
Religion (icons: “St Boris and st. Gleb”, “Assumption of the Virgin Mary”; V.
Shvartz: “Palm Sunday in Moscow”; V. Perov: “Village Easter religious
procession”; V. Surikov: “The Boyarynia Morozova”).

W1, W2, W3, U1, K1

3.
Authority (N. Ge, “Peter I interrogating his son Aleksej”; V. Surikov: “The morning
at the streltsy execusion”; poster 1952: “Thank You Dear Stalin for the Happy
Childhood”).

W1, W2, W3, U1, K1
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4. Serfdom (S. Ivanov: “A Peasant Leaving His Landlord”; G. Myasoedov: “Reading of
the Manifesto of 1861”). W2, U1, K1

5. “The Russian soul” (M. Nesterov: “The soul of the people”, “St. Sergej of
Radonezh”). W2, W3, U1, K1

6. A Nest of Gentlefolk (V. Prichetnikov: “Temple of Faithfulness”; V. Perov: “The
arrival of the governess”; N. Bogdanov-Belskii: “New Owners”). W1, W2, W3, U1, K1

7. Body (E. Korneev, “The Russian bath-house”; K. Petrov-Vodkin: "Bathing of a Red
Horse"). W1, W2, W3, U1, K1

8. Work (I. Repin: “Barge Haulers on the Volga”; A. Deineka: “The construction of
new shops”; N. Getman: “Lunch”). W1, W2, W3, U1, K1

9.
Empire (V. Surikov: “The Conquest of Siberia by Yermak Timofeyevich”; D.
Levitsky: “Catherine the Great as a Lawgiver”; G. Chernetsov, "The parade on the
occasion of the opening of the monument to Alexander I in St. Petersburg»).

W1, W2, W3, U1, K1

10.
The West (icon: "The third Rome; S. Shchedrin: “New Rome. Castle of st.
Angelus”; A. Kivshenko: "The Russian army entering into Paris in 1814”; I. Repin:
“Cafe in Paris”).

W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium Oral exam, presentation, discussion Participation in class, 1 presentation (10 minutes),
positive result of final oral exam.
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Współczesny Azerbejdżan
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.2F0.5cac67da130a2.22

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

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 dotyczących współczesnego Azerbejdżanu
ze szczególnym uwzględnieniem różnorodności etnicznej, religijnej oraz kulturowej. Student, poznając w trakcie
zajęć kluczowe wyzwania społeczne, polityczne oraz gospodarcze, powinien poprawnie analizować
i interpretować informacje dotyczące współczesnej polityki wewnętrznej oraz zagranicznej Republiki
Azerbejdżańskiej.

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 Azerbejdżanu
w aspekcie geopolitycznym i historycznym.

SEA_K2_W01,
SEA_K2_W04,
SEA_K2_W05,
SEA_K2_W06,
SEA_K2_W07

zaliczenie na ocenę

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

SEA_K2_W01,
SEA_K2_W04,
SEA_K2_W05,
SEA_K2_W06,
SEA_K2_W07

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

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

SEA_K2_U01,
SEA_K2_U02,
SEA_K2_U03

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 dokonać krytycznej interpretacji informacji
dotyczących Azerbejdżanu.

SEA_K2_K01,
SEA_K2_K02,
SEA_K2_K03,
SEA_K2_K04

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

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

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

3. Dziedzictwo kulturowe Azerbejdżanu (architektura, sztuka, literatura). W1, W2, U1, K1
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4. Historia Azerbejdżanu w zarysie. W1, W2, U1, K1

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

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

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

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

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę Obecność i aktywny udział w zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych
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Współczesna Gruzja
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.2F0.620637a40d45b.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

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 dotyczących współczesnej Gruzji
ze szczególnym uwzględnieniem różnorodności etnicznej, religijnej oraz kulturowej. Student, poznając w trakcie
zajęć kluczowe wyzwania społeczne, polityczne oraz gospodarcze, powinien poprawnie analizować
i interpretować informacje dotyczące współczesnej polityki wewnętrznej oraz zagranicznej Gruzji.

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 Gruzji w aspekcie
geopolitycznym i historycznym.

SEA_K2_W01,
SEA_K2_W04,
SEA_K2_W05,
SEA_K2_W06,
SEA_K2_W07

zaliczenie na ocenę

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

SEA_K2_W01,
SEA_K2_W04,
SEA_K2_W05,
SEA_K2_W06,
SEA_K2_W07

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

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

SEA_K2_U01,
SEA_K2_U02,
SEA_K2_U03

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 dokonać krytycznej interpretacji informacji
dotyczących Gruzji.

SEA_K2_K01,
SEA_K2_K02,
SEA_K2_K03,
SEA_K2_K04

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

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.  Geografia i podział administracyjny Gruzji. W1, W2, U1, K1

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

3. Dziedzictwo kulturowe Gruzji (architektura, sztuka, literatura). W1, W2, U1, K1
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4. Historia Gruzji w zarysie. W1, W2, U1, K1

5. Konflikty (Abchazja, Osetia Południowa). W1, W2, U1, K1

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

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

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

9. Relacje gruzińsko-polskie. W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę Obecność i aktywny udział w zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.
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Podstawy prawa cywilnego i karnego państw obszaru eurazjatyckiego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.220.620e46cf42d58.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

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 Celem kursu jest przedstawienie studentowi ogólnej wiedzy na temat prawa cywilnego i karnego w Rosji oraz
w innych państwach obszaru eurazjatyckiego.

C2 Po zakończeniu kursu student posiada wiedzę na temat historii, specyfiki i struktury prawa cywilnego i karnego
w Rosji oraz innych państw obszaru eurazjatyckiego.

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 pogłębioną wiedzę o systemach
i regulacjach prawnych obowiązujących w Rosji
i państwach obszaru eurazjatyckiego w kontekście
historycznym i współczesnym.

SEA_K2_W03 zaliczenie na ocenę

W2
Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu
prawa cywilnego i karnego oraz jest zaznajomiony
z ich specyfiką na obszarze Rosji i państw obszaru
eurazjatyckiego.

SEA_K2_W03 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi dokonać krytycznej oceny i analizy
zjawisk politycznych, prawnych, społecznych
i gospodarczych na obszarze eurazjatyckim.

SEA_K2_U01,
SEA_K2_U03 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do samodzielnego uzupełniania
wiedzy na temat prawa obszaru eurazjatyckiego.

SEA_K2_K01,
SEA_K2_K03,
SEA_K2_K04

zaliczenie na ocenę

K2 Student jest w podstawowym zakresie przygotowany
do nawiązania kontaktów z obszarem eurazjatyckim.

SEA_K2_K01,
SEA_K2_K03,
SEA_K2_K04

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do zajęć 19

przygotowanie do testu zaliczeniowego 20

uczestnictwo w egzaminie 1

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 25

analiza aktów normatywnych 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

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Kurs składa się z następujących zagadnień:

1. Pojec̨ie, zakres, systematyka, zasady i źródła prawa cywilnego.

2. Obowiaz̨ywanie prawa cywilnego w przestrzeni, prawo mied̨zyczasowe.

3. Osoby fizyczne, zdolnośc ́prawna i zdolnośc ́do czynności prawnych.

4. Pojec̨ie osoby prawnej. Rodzaje osób prawnych i specyfika ich tworzenia.

5. Własnośc ́i inne prawa rzeczowe.

6. Zobowiaz̨ania: pojec̨ie i rodzaje (generalia).

7. Prawo spadkowe: zakres, i najważniejsze instytucje (np. rodzaje dziedziczenia).

8. Pojec̨ie i zasady prawa karnego.

9. Rodzaje przestep̨stw: okoliczności wyłac̨zajac̨e popełnienie przestep̨stwa.

10. Wina i jej rodzaje.

11. Historia prawa cywilnego i karnego na terytorium Rosji i państw obszaru
eurazjatyckiego.

12. Specyfika modelu rosyjskiego. Rosyjski kodeks cywilny i kodeks karny.

13. Kodeksy modelowe WNP

14. Charakterystyka prawa cywilnego i karnego w wybranych państwach obszaru
eurazjatyckiego.

W1, W2, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę Test, do zaliczenia konieczne jest 60 proc. poprawnych odpowiedzi.
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Najnowsze stosunki rosyjsko-irańskie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.220.62206e509adc4.22

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
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Zapoznanie studenta z teorią i narzędziami metodologicznymi badania stosunków rosyjsko-irańskich w dobie
nowożytnej oraz najnowszymi faktami w sieci ich społecznych, kulturowych, gospodarczych i politycznych
uwarunkowań. Zapoznanie studenta ze współczesnymi faktami oraz ich historycznymi uwarunkowaniami.

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 narzędzie teoretyczne
i metodologicznie stosowane w badaniu stosunków
międzykulturowych na tle uwarunkowań społecznych
i politycznych. Rozumie konieczność wielostronnego
oglądu zjawisk oraz sięgania do ich korzeni.

SEA_K2_W01 egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi zastosować zdobytą wiedzę
teoretyczną oraz w zakresie metodologii do opisu
i komentowania konkretnych faktów z obszaru relacji
rosyjsko-irańskich w dobie nowożytnej, a zwłaszcza
na przełomie XX/XXI oraz w XXI wieku.

SEA_K2_U03 egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do podjęcia merytorycznej dyskusji
z na temat najnowszych stosunków rosyjsko-irańskich,
na tle ich globalnych uwarunkowań

SEA_K2_K01 egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

uczestnictwo w egzaminie 4

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 60

przygotowanie do egzaminu 26

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.

Wymiary i wektory relacji Islamskiej Republiki Iranu oraz Federacji Rosyjskiej:
teoria, metodologia, praktyczne zastosowanie do analizy i interpretacji faktów.
Czynnik kulturowy w stosunkach rosyjsko-irańskich: od listu Chomeinigo do
Gorbaczowa do dialogu: islam - prawosławie. Kulturalna polityka IRI w Federacji
Rosyjskiej: aktorzy, instytucje, idee, sposoby realizacji, IRI wobec radzieckiej
interwencji w Afganistanie - problem geopolityki, perspektywa historyczna a
współczesne reperkusje. Społeczeństwa wobec polityki zagranicznej swoich
państwa. Rosja wobec Iranu w XXI wieku: geostrategia. "Trzeci gracz": rola USA w
stosunkach rosyjsko-irańskich. Wyzwania czasów pandemii COVID-19: stare
wyzwania - nowe konteksty. Stosunki rosyjsko-irańskie w świetle doniesień
prasowych: 2019-2022. Obszary współpracy IRI i FR: między kooperacją a
rywalizacją. Obraz partnera w mediach rosyjskich i irańskich.

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny / ustny
obecność na wykładach - 80% zajęć, uzyskanie pozytywnej oceny z
egzaminu pisemnego w czasie sesji egzaminacyjnej warunkiem
dopuszczenia do egzaminu ustnego; uzyskanie pozytywnej oceny z
egzaminu ustnego w czasie sesji egzaminacyjnej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka rosyjskiego i języka angielskiego wystarczająca do czytania tekstów źródłowych oraz rozumienia materiału
multimedialnego.
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Podstawy prawa gospodarczego i finansowego państw obszaru
eurazjatyckiego

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.220.620e475abb9f9.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

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 Celem kursu jest przedstawienie studentowi ogólnej wiedzy na temat prawa gospodarczego i finansowego w Rosji
oraz w innych państwach obszaru eurazjatyckiego.

C2 Po zakończeniu kursu student posiada wiedzę na temat historii, specyfiki i struktury prawa gospodarczego
i finansowego w Rosji oraz innych państw obszaru eurazjatyckiego.

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 ma pogłębioną wiedzę o systemach
i regulacjach prawnych obowiązujących w Rosji
i państwach obszaru eurazjatyckiego w kontekście
historycznym i współczesnym.

SEA_K2_W03 zaliczenie na ocenę

W2
Student ma podstawową wiedzę w zakresie rozwoju
gospodarczego i warunków prowadzenia biznesu
w Rosji oraz w krajach obszaru eurazjatyckiego.

SEA_K2_W03,
SEA_K2_W06 zaliczenie na ocenę

W3
Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu
prawa gospodarczego i finansowego oraz jest
zaznajomiony z ich specyfiką w Rosji i na obszarze
państw eurazjatyckich.

SEA_K2_W03 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi dokonać krytycznej oceny i analizy
zjawisk politycznych, prawnych, społecznych
i gospodarczych na obszarze eurazjatyckim.

SEA_K2_U01,
SEA_K2_U03 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do samodzielnego uzupełniania
wiedzy na temat prawa obszaru eurazjatyckiego.

SEA_K2_K01,
SEA_K2_K03 zaliczenie na ocenę

K2 Student jest w podstawowym zakresie przygotowany
do nawiązania kontaktów z obszarem eurazjatyckim.

SEA_K2_K01,
SEA_K2_K03,
SEA_K2_K04

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do zajęć 19

przygotowanie do testu zaliczeniowego 20

uczestnictwo w egzaminie 1

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 25

analiza aktów normatywnych 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

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podczas kursu zostaną omówione nastepujące zagadnienia:

1. Prawo publiczne a prawo prywatne.

2. Specyfika i rodzaje przepisów prawa gospodarczego: prawo gospodarcze a
prawo cywilne (handlowe).

3. Historia i rozwój prawa gospodarczego na terytorium Rosji i państw obszaru
eurazjatyckiego.

4. Prawo spółek.

5. Systematyka prawa gospodarczego: specyfika modelu rosyjskiego.

6. Pojec̨ie i specyfika prawa finansowego. 

7. Budżet państwa i jego składniki.

8. Prawo podatkowe. Podatki w Rosji i na obszarze eurazjatyckim.

9. Charakterystyka prawa gospodarczego i finansowego w wybranych państwach
obszaru eurazjatyckiego.

W1, W2, W3, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę Test, do zaliczenia konieczne jest 60 proc. poprawnych odpowiedzi.
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Samorząd terytorialny i administracja lokalna na obszarze eurazjatyckim
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.240.61fbaa5bc812b.22

Języki wykładowe
Polski

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
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest zaznajomienie studenta z funkcjonowaniem, historią, strukturą oraz znaczeniem samorządu
terytorialnego i administracji lokalnej w poszczególnych krajach obszaru eurazjatyckiego.

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 o historii,
strukturze i znaczeniu samorządu terytorialnego
na obszarze eurazjatyckim.

SEA_K2_W04 zaliczenie na ocenę
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W2 Student rozumie specyfikę administracji lokalnej
na obszarze eurazjatyckim. SEA_K2_W04 zaliczenie na ocenę

W3

Student rozumie znaczenie Europejskiej Karty
Samorządu Lokalnego dla funkcjonowania
demokratycznych społeczeństw i zna przyczyny
słabości struktur samorządowych na obszarze
eurazjatyckim.

SEA_K2_W04 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi krytycznie analizować zjawiska
polityczne, społeczne i gospodarcze na obszarze
eurazjatyckim.

SEA_K2_U03 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest przygotowany do pogłębienia wiedzy
na temat funkcjonowania społeczeństw oraz roli
państwa na obszarze eurazjatyckim.

SEA_K2_K01,
SEA_K2_K03 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 10

przygotowanie do zajęć 10

przygotowanie referatu 15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 24

uczestnictwo w egzaminie 1

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
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1.

Poczas kursu zostaną omówione:

1. Pojec̨ie i rodzaje samorzad̨u; samorzad̨ terytorialny.

2. Pojęcie administracji lokalnej.

3. Samorzad̨ terytorialny w systemie władz publicznych.

4. Tradycje samorzad̨u terytorialnego w obszarze eurazjatyckim.

5. Historia samorzad̨u na terytorium Rosji oraz innych państw obszaru
postradzieckiego.

6. Historia administracji lokalnej na terytorium Rosji oraz innych państw obszaru
postradzieckiego.

7. Charakterystyka samorzad̨u terytorialnego oraz administracji lokalnej na
obszarze poszczególnych państw eurazjatyckich.

8. Struktury samorzad̨u terytorialnego oraz administracji lokalnej w
poszczególnych państwach obszaru eurazjatyckiego.

9. Formy współdziałania jednostek samorzad̨u terytorialnego.

10. Nadzór nad działalnościa ̨jednostek samorzad̨u terytorialnego.

11. Rola administracji lokalnej i jej miejsce w strukturze władz publicznych.

12. Związki i zależności między administracją lokalną a samorządem
terytorialnym.

W1, W2, W3, 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. Przygotowanie i wygłoszenie referatu na
wybrany temat.
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Negotiations in International Relations
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.240.61fba965c8db0.22

Języki wykładowe
Angielski

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
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Dostarczenie wiedzy na temat teorii i praktyki prowadzenia negocjacji międzynarodowych.

C2 Wyrobienie podstawowych nawyków w zakresie kształtowania podejścia do negocjacji z partneren
reprezentującym odmienną strukturę celów i kulturę negocjacji.

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 na temat technik
negocjacyjnych.

SEA_K2_W01,
SEA_K2_W02

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student 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_K2_U03 zaliczenie pisemne,
prezentacja

U2
Student posiada umiejętności krytycznej argumentacji
z wykorzystaniem posiadanej wiedzy oraz poglądów
własnych i innych autorów, a także formułowania
wniosków i syntetycznych podsumowań.

SEA_K2_U03 zaliczenie pisemne,
prezentacja

U3 Student jest przygotowany w elementarnym zakresie
do prowadzenia negocjacji na obszarze eurazjatyckim. SEA_K2_U01 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_K2_K01,
SEA_K2_K02,
SEA_K2_K03

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

wykład 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

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. Pojęcie negocjacji. W1, U1, U2, K1

2. Negocjacje jako instrument prawa międzynarodowego i dyplomacji. W1, U1, U2, K1

3. Negocjacje a interesy narodowe. W1, U1, U2, K1

4. Negocjacje jako element dialogu i komunikowania międzynarodowego. W1, U1, U2, K1
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5. Komunikacja niewerbalna. W1, U1, U2, U3, K1

6. Etyka w negocjacjach. W1, U1, U2, K1

7. Środowisko negocjacyjne. W1, U1, U2, K1

8. Wybrane style negocjacyjne (północnoamerykański, rosyjski). W1, U1, U2, U3, K1

9. Wybrane style negocjacyjne (państwa Unii Europejskiej). W1, U1, U2, U3, K1

10. Negocjatorzy - cechy, predyspozycje i kompetencje. W1, U1, U2, U3, K1

11. Strategie negocjacyjne. W1, U1, U2, U3, K1

12. Taktyki i techniki negocjacyjne. W1, U1, U2, U3, K1

13. Struktura i przebieg procesów negocjacyjnych. W1, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

dyskusja, wykład konwersatoryjny, metoda sytuacyjna

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne, prezentacja Uzyskanie 50% w teście końcowym, prezentacja

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Warunki i realia prowadzenia biznesu na obszarze postradzieckim
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.240.1559024055.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Ekonomia i finanse

Klasyfikacja ISCED
0311Ekonomia

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z warunkami i realiami prowadzenia biznesu na obszarze postradzieckim.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student ma wiedzę teoretyczną na temat specyfiki
kulturowej krajów obszaru postradzieckiego. SEA_K2_W01 prezentacja
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W2
Student ma wiedzę teoretyczną na temat stylów
prowadzenia biznesu w krajach obszaru
postradzieckiego.

SEA_K2_W06 prezentacja

W3 Student ma wiedzę na temat uwarunkowań
przedsiębiorczości kobiet w kulturach patriarchalnych. SEA_K2_W06 prezentacja

W4
Student ma wiedzę na temat zależności między etyką
biznesu a wartościami kulturowymi krajów z różnych
obszarów kulturowych, ze szczególnym
uwzględnieniem obszaru postradzieckiego.

SEA_K2_W06 prezentacja

W5 Student ma wiedzę na temat strategii wchodzenia
firmy na rynki zagraniczne.

SEA_K2_W03,
SEA_K2_W06 prezentacja

W6 Student ma wiedzę na temat elementów tworzących
makrootoczenie przedsiębiorstwa.

SEA_K2_W05,
SEA_K2_W06 projekt, prezentacja

W7 Student ma wiedzę na temat elementów tworzących
mikrootoczenie przedsiębiorstwa.

SEA_K2_W03,
SEA_K2_W05,
SEA_K2_W06

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi zidentyfikować zależności między
zaprogramowaniem kulturowym a stylem prowadzenia
biznesu.

SEA_K2_U01 prezentacja

U2
Student potrafi wskazać potencjalnie problematyczne
aspekty relacji biznesowej z partnerem obszaru
postradzieckiego i przedstawić sposoby ich
łagodzenia.

SEA_K2_U01 prezentacja

U3

Student potrafi zidentyfikować źródła danych
konieczne do weryfikacji swoich założeń na temat
warunków i realiów prowadzenia biznesu na obszarze
postradzieckim (akty i regulacje prawne, strony
internetowe, bazy danych, biuletyny).

SEA_K2_U03 projekt, prezentacja

U4
Student potrafi przygotować projekt biznesu
z uwzględnieniem jego zasięgu, profilu, typów relacji
między pracownikami, partnerami biznesowymi,
otoczeniem gospodarczo-społecznymi.

SEA_K2_U02 projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest kompetentny jako doradca dla firm
otwierających filie na obszarze postradzieckim.
Wykazuje szerokie kompetencje kulturowe wynikające
ze świadomości dywersyfikacji kulturowej oraz
relatywizmu kulturowego. Jest gotów do dialogu
z partnerami z obszaru postradzieckiego
z zachowaniem zasad etyki biznesowej. Potrafi
skutecznie zarządzać procesem negocjacyjnym
z partnerami skłonnymi do prowadzenia gier o sumie
zerowej i zerowej ujemnej.

SEA_K2_K01,
SEA_K2_K03,
SEA_K2_K04

prezentacja

Bilans punktów ECTS

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

warsztaty 30
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analiza i przygotowanie danych 15

przygotowanie projektu 15

rozwiązywanie zadań problemowych 10

analiza problemu 10

rozwiązywanie zadań 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

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. Kulturowo uwarunkowane style prowadzenia biznesu. W1, W2, U1, K1

2. Główne wskaźniki „zaprogramowania umysłu” według Hofstede’a Geerta:
fundament teoretyczny i „case studies”. W2, W4, U1, U2

3. Negocjacje w świetle mentalności: od „win-win” do gry o sumie zerowej ujemnej:
typy graczy, etapy negocjacji. W1, W2, U1, U2

4. Miejsce pracy i relacje interpersonalne w świetle uwarunkowań kulturowych: kraje
postradzieckie – kraje Europy Zachodniej – USA: perspektywa porównawcza. W1, W2, U1, U2, K1

5. Etyka biznesu w świetle uwarunkowań kulturowych. „Rosyjska szkoła zarządzania
i negocjacji”. W4, U2, K1

6. Przedsiębiorczość kobiet w kulturze patriarchalnej. Duże biznesy kobiece: „case
studies”. W3, U1, K1

7. Analiza makrootoczenia PEST. W6, U3, U4, K1

8. 5 sił Portera – ocena atrakcyjności sektora. W7, U3, U4, K1

9. Rodzaje strategii wchodzenia na rynki zagraniczne. W5, U3, U4, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, burza
mózgów
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty projekt, prezentacja

Zadanie 1: Symulacja zakładania biznesu w oparciu o autoocenę
przynależności do typu zaprogramowania kulturowego: typ biznesu,
partnerzy, potencjalne trudności oraz metody ich przezwyciężenia. (10
godzin na przygotowanie + 45 minut: prezentacja i dyskusja). Zadanie 2:
Symulacja sytuacji negocjacyjnej (10 godzin na przygotowanie: 45 minut
na przygotowanie + 45 minut: prezentacja i dyskusja). Zadanie 3:
Przygotowanie analizy makrootoczenia PEST dla wybranego kraju
postradzieckiego i jej prezentacja podczas zajęć Zadanie 4: Ocena
atrakcyjności sektora przy wykorzystaniu modelu "5 sił Portera" -
prezentacja podczas zajęć
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Деловая речь
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.240.1587450493.22

Języki wykładowe
Rosyjski

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0231Nauka języków

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 zapoznanie studenta z podstawowymi terminami rosyjskimi, funkcjonujacymi w obszarze języka komunikacji
biznesowej i sfery ekonomicznej.

C2 zdobycie przez studenta nawyków komunikacyjnych w języku rosyjskim, charakterystycznych dla takich sytuacji,
jak: rozmowa kwalifikacyjna, prezentacja firmy, reklama na targach.

C3 poznanie formuł stosowanych w prowadzeniu korespondencji handlowej w języku rosyjskim.

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
konieczność stosowania określonej stylistyki i zwrotów
formalnych, charakterystycznych dla komunikacji
biznesowej w języku rosyjskim

SEA_K2_W05,
SEA_K2_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2
w jakich okolicznościach należy stosować dane zwroty,
by zwiększyć skuteczność komunikacji bizneswej
z partnerem z Rosji lub krajów Azji Centralnej

SEA_K2_W05,
SEA_K2_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
napisać CV w języku rosyjskim pod kątem
przydatności w kontakcie z firmami, działającymi
w przestrzeni postsowieckiej.

SEA_K2_U01,
SEA_K2_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2
stworzyć w języku rosyjskim projekt imprezy naukowej
lub kulturalnej, ukierunkowanej na współpracę z Rosją
lub byłymi republikami ZSRR

SEA_K2_U01,
SEA_K2_U02,
SEA_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U3
prowadzić w języku rosyjskim korespondencję
biznesową z zastosowaniem odpowiedniej leksyki oraz
zwrotów formalnych.

SEA_K2_U01,
SEA_K2_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

nawiązania oraz rozwijania współpracy biznesowej
na obszarze rosyjskojęzycznym, może inicjować
wspólne projekty biznesowe i pomagać
we wzajemnym zrozumieniu pomiędzy państwami
bloku wschodniego.

SEA_K2_K03,
SEA_K2_K04 zaliczenie na ocenę

K2

przygotowania projektów biznesowych, organizacji
wspólnych imprez naukowych oraz projektów
we współpracy z organizacjami pozarządowymi,
z uwzględnieniem społecznych, gospodarczych
i politycznych aspektów w różnych krajach regionu
euroazjatyckiego.

SEA_K2_K01,
SEA_K2_K03,
SEA_K2_K04

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

warsztaty 30

poznanie terminologii obcojęzycznej 10

Przygotowanie do sprawdzianów 4

Przygotowanie prac pisemnych 10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 6

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

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. zatrudnienie, CV, list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna W1, W2, U1, K1

2. działalność niekomercyjna - organizacja imprezy naukowej, kulturalnej, reklama,
zaproszenie, informacja o wydarzeniu W1, W2, U2, U3, K2

3. prezentacja firmy, NGO, instytucji W1, W2, U3, K1

4. targi, warunki uczestnictwa, zgłoszenie udziału W1, W2, U3, K1

5. zagadnienia gramatyczne - liczebniki w zaawansowanych odmianach, daty,
określanie czasu, imiesłowy W1, W2, U3, K1

6. handel, towar, opakowanie, transport, spedycja, przykłady umów w języku
rosyjskim W1, W2, U3, K2

7. finanse, formy płatności, rozliczenia międzynarodowe W1, W2, U3, K1, K2

8. korespondencja biznesowa (zapytanie ofertowe, oferta, oferta wiążąca) i
stosowane w niej odpowiednie sformułowania w języku rosyjskim W1, W2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

symulacja korespondencji handlowej, metoda projektów, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe, analiza
tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę

możliwa 1 nieobecność na zajęciach, oddawane na bieżąco
zadania pisemne oraz korekty błędów, zdane kolokwia ze
słówek oraz zwrotów, test zaliczeniowy - napisanie
konkretnych listów biznesowych

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka rosyjskiego na poziomie A2/B1
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Seminarium magisterskie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.2C0.5ca756a7bc568.22

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

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
6.0

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
10.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem seminarium jest przygotowanie studenta do wykonania i napisania pracy magisterskiej

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 i rozumie problemy społeczne, polityczne
i gospodarcze obszaru euroazjatyckiego SEA_K2_W01 projekt, prezentacja

W2 Student zna podstawy metodologii nauk społecznych SEA_K2_W02 projekt, prezentacja

W3 Student zna i rozumie problemy makroekonomiczne
państw obszaru poradzieckiego SEA_K2_W05 projekt, prezentacja

W4
Student zna i rozumie podstawy prawa karnego,
cywilnego, gospodarczego i finansowego państw
obszaru eurazjatyckiego

SEA_K2_W03 projekt, prezentacja

W5 Student rozumie problematykę samorządu
terytorialnego na obszarze eurazjatyckim. SEA_K2_W04 projekt, prezentacja

W6 Student zna i rozumie warunki prowadzenia
działalności gospodarczej na obszarze eurazjatyckim SEA_K2_W06 projekt, prezentacja

W7 Student zna i rozumie realia i wyzwania procesu
integracji eurazjatyckiej SEA_K2_W07 projekt, prezentacja

W8
Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady
z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa
autorskiego z uwzględnieniem prawa
międzynarodowego

SEA_K2_W08 projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi zaprojektować oraz sporządzić pracę
lub projekt dotyczące regionu eurazjatyckiego
na poziomie magisterskim

SEA_K2_U02 projekt, prezentacja

U2
Student potrafi w elementarnym zakresie
prognozować zjawiska gospodarcze, polityczne
i społeczne na podstawie oryginalnych danych
pochodzących z obszaru eurazjatyckiego

SEA_K2_U03 projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do samodzielnego kontynuowania
eksploracji zagadnień dotyczących obszaru
eurazjatyckiego

SEA_K2_K01 projekt, prezentacja

K2
Student jest gotów do uczestnictwa w przygotowaniu
krajowych i międzynarodowych projektów społecznych
uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne
i polityczne obszaru eurazjatyckiego

SEA_K2_K04 projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

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

seminarium 30

analiza problemu 60
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pozyskanie danych 60

poprawa projektu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

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

seminarium 30

przygotowanie pracy dyplomowej 210

przeprowadzenie badań empirycznych 30

analiza problemu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
300

ECTS
10.0

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.

Zagadnienia merytoryczne:

Historyczne tło rozwoju obszaru eurazjatyckiego.
Problemy społeczne, polityczne i gospodarcze obszaru euroazjatyckiego.
Problemy makroekonomiczne państw obszaru poradzieckiego.
Ewolucja systemu politycznego państw obszaru eurazjatyckiego. Trzeci sektor w
państwach regionu.
Funkcjonowanie samorządu terytorialnego na obszarze eurazjatyckim.
Warunki prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze eurazjatyckim i
efekty polityk gospodarczych.
Realia i wyzwania procesu integracji eurazjatyckiej.
Stosunki pomiędzy państwami obszaru eurazjatyckiego.
Państwa obszaru eurazjatyckiego w globalnych stosunkach międzynarodowych.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, W7, W8

2. Podstawowe zasady korzystanie ze źródeł w świetle prawa autorskiego i ochrony
własności intelektualnej. W8

3. Źródła informacji: bibliografie, bazy danych, katalogi biblioteczne, media,
dokumenty archiwalne, wyniki ilościowych badań społecznych. Krytyka źródeł. U1, K1

4. Problem struktury pracy naukowej. Typy prac w naukach społecznych. U1
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5. Krytyka literatury przedmiotu. Ocena stanu badań. Formułowanie i weryfikowanie
hipotez. W2, U1, K1

6. Metody badawcze nauk społecznych i dziedzin pokrewnych jako podstawowe
wyzwanie tworzenia prac naukowych. W2, U2, K1, K2

7. Konspekt pracy naukowej i jego modyfikacje. W2, U1, K1, K2

8. Redakcyjna strona pracy magisterskiej. Redakcja odsyłaczy, cytowania, layout
tekstu. Styl pracy naukowej. U1

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

seminarium

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium projekt, prezentacja
Warunkiem zaliczenia semestru seminarium jest prezentacja osiągnięć
badawczych podczas tworzenia pracy, dostarczenie jednej trzeciej tekstu
projektowanej pracy oraz nakreślenie drogi do wniosków końcowych.

Semestr 4

Metody nauczania:

dyskusja, seminarium

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium projekt, prezentacja Warunkiem zaliczenia semestru jest dostarczenie całości pracy.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Konflikty i elementy wojny hybrydowej na obszarze eurazjatyckim
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.280.61fbabcac56d5.22

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
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem konwersatorium jest przybliżenie informacji związanych z konfliktami oraz elementami wojny hybrydowej
na obszarze eurazjatyckim. Student, poznając w trakcie zajęć kluczowe konflikty, ich przebieg oraz znaczenie,
powinien poprawnie analizować i interpretować dane dotyczące zachodzących wydarzeń. Równocześnie student
zapozna się z informacjami o systemach i uwarunkowaniach bezpieczeństwa państw obszaru eurazjatyckiego.

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 o konfliktach
oraz elementach wojny hybrydowej na obszarze
eurazjatyckim

SEA_K2_W01,
SEA_K2_W04,
SEA_K2_W05,
SEA_K2_W06,
SEA_K2_W07

zaliczenie na ocenę

W2
Student posiada podstawową wiedzę o systemach
i uwarunkowaniach bezpieczeństwa państw obszaru
eurazjatyckiego.

SEA_K2_W01,
SEA_K2_W04,
SEA_K2_W05,
SEA_K2_W06,
SEA_K2_W07

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Posiada rozwinięte umiejętności wyszukiwania,
krytycznej oceny, analizowania i wykorzystywania
informacji pozyskanych z różnych źródeł.

SEA_K2_U01,
SEA_K2_U02,
SEA_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U2
Posiada umiejętność rozumienia, krytycznej oceny
i analizy zjawisk politycznych, społecznych
i gospodarczych w perspektywie krajowej
i regionalnej.

SEA_K2_U01,
SEA_K2_U02,
SEA_K2_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_K2_K01,
SEA_K2_K02,
SEA_K2_K03,
SEA_K2_K04

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

konwersatorium 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 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. Uwarunkowania bezpieczeństwa państw na obszarze eurazjatyckim. W1, W2, U1, U2, K1

2. Dziedzictwo czasów ZSRR. W1, W2, U1, U2, K1

3. Przyczyny i zarzewia konfliktów na obszarze eurazjatyckim. W1, W2, U1, U2, K1

4. Działania hybrydowe oraz ich znaczenie dla stabilności regionu. W1, W2, U1, U2, K1
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5. Wojna w Ukrainie. W1, W2, U1, U2, K1

6. Naddniestrze. W1, W2, U1, U2, K1

7. Górski Karabach. W1, W2, U1, U2, K1

8. Wyzwania dla współczesnej Gruzji - Abchazja oraz Osetia Południowa. W1, W2, U1, U2, K1

9. Niestabilność w Azji Centralnej. W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium 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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Integracja eurazjatycka
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.280.5cac67db705d2.22

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
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem konwersatorium jest przybliżenie informacji związanych z procesami integracyjnymi oraz
dezintegracyjnymi obszaru poradzieckiego. Student, poznając w trakcie zajęć kluczowe wyzwania polityczne oraz
gospodarcze, 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_K2_W01,
SEA_K2_W02,
SEA_K2_W03,
SEA_K2_W04,
SEA_K2_W07

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_K2_U01,
SEA_K2_U02,
SEA_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U2
posiada umiejętność rozumienia, krytycznej oceny
i analizy zjawisk politycznych, społecznych
i gospodarczych w perspektywie krajowej i regionalnej

SEA_K2_U01,
SEA_K2_U02,
SEA_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U3
potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne,
ekonomiczne, polityczne (krajowe i międzynarodowe)
i demograficzne na obszarze eurazjatyckim.

SEA_K2_U01,
SEA_K2_U02,
SEA_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U4
posiada umiejętności krytycznej argumentacji
z wykorzystaniem posiadanej wiedzy oraz poglądów
własnych i innych autorów, a także formułowania
wniosków i syntetycznych podsumowań.

SEA_K2_U01,
SEA_K2_U02,
SEA_K2_U03

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 potrafi działać i pracować w grupie. SEA_K2_K01,
SEA_K2_K03 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

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

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

konwersatorium 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. Charakterystyka geopolityczna i geograficzna obszaru poradzieckiego. W1, U1, U2, U3, U4, K1

2. Wspólnota Niepodległych Państw jako alternatywa integracji
zachodnioeuropejskiej. W1, U1, U2, U3, U4, K1
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3. Specyfika cywilizacyjna: Rosja jako państwo transkontynentalne. W1, U1, U2, U3, U4, K1

4. Białoruś, Ukraina i Mołdawia – ambiwalencja położenia między Wschodem i
Zachodem. W1, U1, U2, U3, U4, K1

5. Azja Środkowa i Kaukaz jako obszary strategicznej gry interesów mocarstw. W1, U1, U2, U3, U4, K1

6.
Polityczne i gospodarcze uwarunkowania integracji państw obszaru
poradzieckiego. Unia Gospodarcza i jej potencjał integracyjny. Wspólna przestrzeń
gospodarcza

W1, U1, U2, U3, U4, K1

7. Bezpieczeństwo i współpraca wojskowa w przestrzeni poradzieckiej; Układ o
Wspólnym Bezpieczeństwie. Zagrożenie i przeciwdziałanie terroryzmowi. W1, U1, U2, U3, U4, K1

8. Społeczny obszar integracji; Migracje i polityka migracyjna. W1, U1, U2, U3, U4, K1

9. Integracja subregionalna państw Azji Środkowej. W1, U1, U2, U3, U4, K1

10. Regionalne przywództwo Kazachstanu. W1, U1, U2, U3, U4, K1

11. Eurazjatycka Wspólnota Gospodarcza; Wspólna Przestrzeń Gospodarcza; Unia
Celna. W1, U1, U2, U3, U4, K1

12. Unia Eurazjatycka. Szanghajska Organizacja Współpracy. Udział państw
eurazjatyckich w procesach integracji azjatyckiej. W1, U1, U2, U3, U4, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę Obecność i aktywny udział w zajęciach. Uzyskanie pozytywnego wyniku z
zaliczenia końcowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.
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Eurasian States in Global International Relations
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.280.61fbac2434759.22

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Klasyfikacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Ukazanie miejsca obszaru eurazjatyckiego w globalnych stosunkach międzynarodowych w perspektywie
diachronicznej i synchronicznej.

C2 Wyrobienie umiejętności wskazywania powiązań interesów i procesu decyzyjnego 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 miejsce i znaczenie obszaru
eurazjatyckiego w stosunkach międzynarodowych.

SEA_K2_W05,
SEA_K2_W07 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi wskazać logiczne powiązania działań
i wydarzeń w stosunkach międzynarodowych
w odniesieniu do obszaru eurazjatyckiego.

SEA_K2_U03 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do samodzielnego pogłębiania
swojej wiedzy dotyczącej stosunków
międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem
obszaru eurazjatyckiego.

SEA_K2_K01,
SEA_K2_K02,
SEA_K2_K03

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

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. Obszar eurazjatycki i państwa poradzieckie w ramach współczesnego
ładu/bezładu międzynarodowego. W1, U1, K1

2. Obszar eurazjatycki i państwa poradzieckie w ramach klasycznego realizmu i
teorii neorealistycznych. W1, U1, K1

3. Współczesny obszar eurazjatycki w perspektywie liberalnej. W1, U1, K1

4. Obszar poradziecki w ramach globalizmu/strukturalizmu. Stopień zglobalizowania
obszaru. W1, U1, K1

5. Konstruktywistyczna interpretacja roli obszaru eurazjatyckiego i jego części. W1, U1, K1

6. Potencjał obszaru eurazjatyckiego i jego elementów w skali globalnej. W1, U1, K1

7. Powiązania organizacyjne w zakresie bezpieczeństwa na obszarze poradzieckim. W1, U1, K1

8. Obszar eurazjatycki w globalnych stosunkach gospodarczych. W1, U1, K1

9. Zaangażowanie Eurazji w sprawy zachodnie. Zaangażowanie Zachodu w sprawy
Eurazji. W1, U1, K1



Sylabusy 165 / 165

10. Chińska ofensywa polityczna i gospodarcza w kierunku zachodnim. W1, U1, K1

11. Kraje muzułmańskie a czynnik islamski w polityce państw eurazjatyckich. W1, U1, K1

12. Stosunki państw eurazjatyckich z partnerami geograficznie odległymi. W1, U1, K1

13. Rozwojowe tendencje miejsca Eurazji w świecie współczesnym. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Min. 50% punktów testu egzaminacyjnego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak


