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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Nazwa kierunku:

studia afrykańskie

Poziom:

pierwszego stopnia

Proﬁl:

ogólnoakademicki

Forma:

studia stacjonarne

Język studiów:

polski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się
Nauki o polityce i administracji

59%

Nauki o kulturze i religii

22%

Nauki socjologiczne

11%

Językoznawstwo

3%

Historia

2%

Nauki prawne

2%

Geograﬁa społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 1%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Studia afrykańskie to program o wyjątkowym na skalę ogólnopolską charakterze, o którym świadczy jego międzyobszarowa
wersja, którą uzasadnia przede wszystkim odwołanie szeroko ujętej problematyki z dziedziny nauk społecznych oraz
poszerzenie oferty studiów o historyczne, ﬁlozoﬁczne i religijne konteksty kontynentu afrykańskiego. Specyﬁką studiów
afrykańskich, odróżniającą je zarówno od innych kierunków o charakterze kulturoznawczym oraz regionalnym, jest również
opanowywanie języka swoistego dla poznawanej kultury na podstawowym poziomie, co ułatwia studentom dostrzeganie w
badanych sferach zagadnień semiotycznych, aksjologicznych i społecznych. Rozwinięcie w Instytucie Bliskiego i Dalekiego
Wschodu studiów w obszarze Afryki da natomiast możliwość wyspecjalizowania się w tym rejonie, zarówno w kontekście
wiedzy dotyczącej szeroko pojętych kwestii społecznych, jak i kwestii polityki czy ekonomii, mających wpływ na
kształtowanie relacji na skalę międzynarodową.

Koncepcja kształcenia
Studia nad Afryką przyczynią się do poniesienia nie tylko poziomu jakości kształcenia, ale także poziomu
umiędzynarodowienia, zarówno jednostki jak i uczelni. Studia afrykańskie są programem unikatowym w skali kraju i stanowią
przykład ciągłego rozwoju pogłębionych studiów prowadzonych w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Kształcenie
studenta ma więc na celu rozszerzanie wiedzy w zakresie objętym programem studiów, rozwijanie umiejętności
indywidualnego oraz grupowego rozwiązywania problemów, dbanie o jak najwyższą jakość dydaktyki, wspieranie dalszego
Charakterystyka kierunku
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kształcenia na poziomie uniwersyteckim, a także stymulowanie samodzielnego dążenia studenta do rozszerzania swojej
wiedzy oraz wdrażania nabytych umiejętności i kompetencji społecznych w życiu publicznym i prywatnym. Proces
kształcenia kładzie nacisk na zasadę poszanowania godności człowieka i dialogicznej natury życia społecznego – zgodnie z
dewizą Uniwersytetu Jagiellońskiego „Plus ratio quam vis”.

Cele kształcenia
Wykształcenie u studentów wyspecjalizowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie zintegrowanej problematyki
Afryki
Umiejętność zdobywania poszerzonej wiedzy odnoszącej się do zadań społeczno-politycznych, kulturowych i gospodarczych
regionu
Zdobycie wiedzy na temat specyﬁki społeczeństw afrykańskich w płaszczyźnie m.in. historycznej, społecznej i ﬁlozoﬁcznej
oraz umiejętności analizy mechanizmów polityki i ekonomii państw regionu
Przygotowanie absolwenta do analizy zagadnień społecznych ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk i procesów
politycznych, kulturowych i gospodarczych

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Dynamiczny rozwój środowiska międzynarodowego oraz przemiany społeczno-gospodarcze w Afryce stawiają wyzwania w
skali całego kraju. Polska zwiększa swoją obecność dyplomatyczną i gospodarzą na kontynencie afrykańskim, zarówno
poprzez rozwój stosunków bilateralnych, jak i w ramach organizacji międzynarodowych (zwłaszcza UE i ONZ). Dokonuje się
to nie tylko dzięki polskim misjom dyplomatycznym i gospodarczym w krajach afrykańskich, ale także dzięki udziałowi w
programach międzynarodowych (pomoc humanitarna, misje pokojowe ONZ). Polska Akcja Humanitarna od wielu lat
wspomaga rozwój i próbuje przeciwdziałać lokalnym problemom w Afryce. Szczególnego rodzaju polskim programem
dedykowanym dla Afryki jest rządowy program dla polskich ﬁrm i przedsiębiorców „Go Africa”. Polskie przedsiębiorstwa
odnoszą już pierwsze sukcesy w Afryce, co pokazuje przykład „Ursusu”.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Zwiększenie zaangażowania Polski w Afryce wymaga nie tylko odpowiednich nakładów ﬁnansowych, ale także przygotowania
kompetentnych kadr. Takich, które będą w szczególności dysponować wiedzą na temat struktur i instytucji społecznych w
Afryce, a także roli człowieka w kreowaniu tych struktur i instytucji. Taką wiedzę mogą dostarczyć tylko studia, które mają
wyważone proporcje między przedmiotami z zakresu nauk społecznych, jak i humanistycznych. Niezbędnym elementem jest
kształtowanie umiejętności heurystycznych w odniesieniu do współczesnej Afryki, a także umiejętności językowych.
Niezwykle istotnym jest potrzeba rozwoju kompetencji kulturowych i komunikacyjnych uwzględniających uwarunkowania
cywilizacji afrykańskiej i islamskiej.
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
W Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu od kilku lat prowadzone są pogłębione badania, dotyczące kontynentu
afrykańskiego. Dotychczas w znacznej mierze badania te skoncentrowane były wokół krajów Afryki Północnej, zwłaszcza
Egiptu, Tunezji oraz Maroka. Od niedawna poszerzone zostały także o badania nad Afryką Subsaharyjską. Pracownicy
Jednostki, specjalizujący się w kwestiach afrykańskich prowadzą główne badania z zakresy polityki oraz administracji
poszczególnych regionów. Prowadzone są badania z zakresu procesów demokratyzacyjnych i transformacyjnych na
kontynencie, budowa społeczeństw zfragmentaryzowanych oraz zagadnień wieloetniczności w Afryce. Kolejnym istotnym
tematem poruszanym w badaniach przez Pracowników programu studiów są kwestie stosunków politycznych i
gospodarczych, zarówno w ujęciu regionalnym jak i międzynarodowym. Pracownicy, oprócz badań własnych, uczestnictwa w
grantach, przygotowywania publikacji poświęconych tym państwom, przygotowują poszerzoną ofert dydaktyczną, skupiającą
się nie tylko na wymiarze akademickim, ale także praktycznym, zwłaszcza w zakresie takich tematów jak pomoc rozwojowa
czy tematyka migracyjna.

Związek badań naukowych z dydaktyką
W Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu od lat prowadzone są zajęcia poświęcone przestrzeni afrykańskiej, zwłaszcza w
odniesieniu do tematyki antropologicznej, społeczno-politycznej oraz historycznej. Dotąd w znacznym stopniu badania były
poświęcone północnej części kontynentu, w ostatnich dwóch latach zostały poszerzone także o kwestie związane z Afryką
Subsaharyjską. Celem poszerzenia oferty w ramach propozycji kursowych zorganizowano dotąd także szereg wyjazdów oraz
kwerend dedykowanych Studentom Instytutu, w trakcie których oprócz wykładów (także w ramach dedykowanych im
wykładów w miejscowych uczelniach ), Studenci uczyli się warsztatu badacza. Pogłębione badania dotyczące uwarunkowań
historycznych, niezwykle bogatej myśli polityczno-społecznej oraz specyﬁce miejscowych społeczeństw znajdują
odzwierciedlenie w modułach zajęć obligatoryjnych oraz fakultatywnych.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Instytut zlokalizowany jest w nowo wyremontowanym budynku przy ul. Oleandry 2a, dzięki czemu dysponuje dobrą i
nowoczesną infrastrukturą. 8 sal dydaktycznych pozostaje w bezpośredniej administracji Instytutu pozostałymi 8 dysponuje
Instytut Konfucjusza, który mieści się w tym samym budynku. Wszystkie sale są multimedialne i przygotowane do
prowadzenia również specjalistycznych zajęć językowych. Księgozbiór Instytutu jest włączony do zasobu Biblioteki
Jagiellońskiej, która jest zlokalizowana naprzeciwko nowego budynku Instytutu, dzięki czemu studenci mają ciągły dostęp do
zbiorów.
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0312

Liczba semestrów:

6

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

licencjat

Opis realizacji programu:
Student w trakcie programu ma do zaliczenia określoną liczbę przedmiotów obowiązkowych oraz fakultatywnych. W trakcie
programu Student ma obowiązek sekwencyjnego zaliczenia trzech lat lektoratu języka suahili. Student zalicza także lektorat
z języka angielskiego na poziomie co najmniej B2. W ramach kursów fakultatywnych Student ma konieczność zaliczenia 60
punktów ECTS w ramach zajęć fakultatywnych, w tym warsztaty analizy tekstów specjalistycznych. Student przygotowuje
także pracę licencjacką z wybranej przez siebie dyscypliny (nauk o polityce i administracji lub nauk o kulturze i religii).

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

184

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

165

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

23

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

60

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

2

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

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 1818

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
Czas trwania praktyki studenckiej wynosi co najmniej 60 godzin dydaktycznych, jednak nie krócej niż trzy tygodnie. Praktyki
mogą być realizowane w ciągu roku akademickiego (jeśli nie kolidują z zajęciami dydaktycznymi) lub w okresie przerwy
semestralnej czy wakacyjnej. W Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu obowiązuje regulamin odbywania praktyk.

Program
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Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Uzyskanie 181 punktów ECTS, w tym zaliczenie wszystkich kursów obligatoryjnych oraz fakultatywnych, złożenie
zaakceptowanej przez promotora pracy dyplomowej, a także zdanie egzaminu dyplomowego.

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

SAF_K1_W01

Absolwent zna i rozumie charakter, miejsce i znaczenie metod badawczych w obrębie
P6U_W
nauk społecznych na rozwój studiów afrykańskich.

SAF_K1_W02

Absolwent zna i rozumie struktury i instytucje społeczne na kontynencie afrykańskim, P6S_WG,
ich charakterystykę i wpływ na funkcjonowanie poszczególnych państw Afryki.
P6S_WK

SAF_K1_W03

Absolwent zna i rozumie relacje między strukturami i instytucjami społecznymi i ich
wpływ na uwarunkowania polityczne i gospodarcze na kontynencie afrykańskim.

P6S_WK,
P6S_WG

SAF_K1_W04

Absolwent zna i rozumie rolę człowieka w rozwoju społeczności na kontynencie
afrykańskim.

P6S_WK,
P6S_WG

SAF_K1_W05

Absolwent zna i rozumie metodologię badań potrzebnych do rozwijania studiów
afrykańskich.

P6U_W, P6S_WG

SAF_K1_W06

Absolwent zna i rozumie kompleksowość zjawisk kulturowych i procesów społecznopolitycznych w Azji i Afryce, pozwalającą na dokonywanie analiz porównawczych
między regionami i krajami w zakresie szczegółowych zagadnień problemowych.

P6S_WG,
P6S_WK

Kod

Treść

PRK

SAF_K1_U01

Absolwent potraﬁ wykorzystywać informacje dotyczące najnowszych badań oraz
analiz odnoszących się do problematyki polityczno-społecznej, gospodarczej oraz
kulturowej współczesnych krajów Afryki.

P6U_U, P6S_UW,
P6S_UO

SAF_K1_U02

Absolwent potraﬁ analizować i interpretować konkretne zjawiska społeczne właściwe
dla danego regionu Afryki.

P6S_UW,
P6S_UO, P6U_U

SAF_K1_U03

Absolwent potraﬁ formułować problem badawczy, dobierać metody i narzędzia
badawcze, służące do opracowania rozwiązań problemów relacji pomiędzy
pozostałymi krajami świata a krajami afrykańskimi.

P6S_UU,
P6S_UW,
P6S_UO

SAF_K1_U04

Absolwent potraﬁ opisywać i analizować w sposób pogłębiony znaczenie procesów
społeczno-politycznych, ekonomicznych i demograﬁcznych wpływających na
doświadczenia człowieka na kontynencie afrykańskim.

P6S_UU, P6U_U,
P6S_UW

SAF_K1_U05

Absolwent potraﬁ komunikować się w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych,
właściwych dla studiowanego kierunku, zgodne z wymaganiami określonymi dla
poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

P6S_UK, P6S_UO

SAF_K1_U06

Absolwent potraﬁ sporządzać kompleksowe analizy porównawcze, które obejmują
problemy kulturowe, polityczne i gospodarcze dotyczące krajów azjatyckich i
afrykańskich, wykorzystując do tego celu teorie i metody z zakresu nauk społecznych
oraz humanistycznych.

P6U_U, P6S_UW,
P6S_UO

Umiejętności

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

SAF_K1_K01

Absolwent jest gotów do rozpoznania wyzwań rozwojowych swojej roli ustawicznie
doskonaląc wiedzę i umiejętności.

P6U_K, P6S_KK

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

SAF_K1_K02

Absolwent jest gotów do rozwijania samodzielnego zakresu kompetencji
komunikacyjnych w celu animowania procesów rozumienia, dialogu, współpracy i
wymiany międzykulturowej między społeczeństwami Afryki a reszty świata.

P6U_K, P6S_KO

SAF_K1_K03

Absolwent jest gotów do uczestniczenia w przygotowaniu projektów społecznych
uwzględniając aspekty ekonomiczne i polityczne społeczeństw afrykańskich .

P6U_K, P6S_KO

SAF_K1_K04

Absolwent jest gotów do działania w sposób przedsiębiorczy spełniając rolę
moderatora, animatora i konsultanta we współpracy międzynarodowej w obszarze
kultury i gospodarki pomiędzy społeczeństwami afrykańskimi.

P6U_K, P6S_KR

SAF_K1_K05

Absolwent jest gotów do uczestniczenia w przygotowaniu indywidualnych i
zespołowych projektów obejmujących złożone zagadnienia kulturowe, polityczne i
gospodarcze, oparte na analizie porównawczej danych dotyczących krajów
azjatyckich i afrykańskich o różnym stopniu rozwoju społeczno-ekonomicznego.

P6U_K, P6S_KK

Efekty uczenia się
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Plany studiów
Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Historia ﬁlozoﬁi

30

3,0

egzamin

O

Środowisko geograﬁczne Afryki

30

3,0

egzamin

O

Religie Afryki

30

3,0

egzamin

O

Społeczno-polityczna historia Afryki przedkolonialnej

30

3,0

egzamin

O

Procesy demokratyzacji w Afryce

30

4,0

egzamin

O

Metodyka analizy tekstów naukowych

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Wstęp do islamu

30

3,0

egzamin

O

Szkolenie BHK

4

-

zaliczenie

O

Szkolenie uniwersyteckie

4

-

zaliczenie na
O
ocenę

Wychowanie ﬁzyczne

30

-

zaliczenie

Przedmiot

Zajęcia językowe

O
O

W trakcie programu student ma obowiązek sekwencyjnego zaliczenia trzech lat lektoratu języka suahili. Student zalicza
także lektorat z języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 podczas II roku.
Lektorat języka suahili poz. 1

90

4,0

Grupa zajęć fakultatywnych

zaliczenie na
O
ocenę
O

W toku studiów konieczność zaliczenia 60 punktów ECTS w ramach zajęć fakultatywnych, z czego min. 44 punktów ECTS
w ramach przedmiotów z dyscypliny nauk o polityce i administracji, w tym 12 punktów w ramach warsztatów analizy
tekstów specjalistycznych odbywających się podczas II i III roku. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty
fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim.
Al-Andalus and Its Heritage. Myth and Reality of Muslim Spain

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Amazigh or Berbers? Native People of Northern Africa: Their
History and Culture

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Antropologia świata arabskiego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Artystyczny Tel-Awiw naprzeciw uduchowionej Jerozolimy

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Battle of Words: What Can We Learn about the Middle Eastern
Conﬂict Reading Speeches, Documents and Maps?

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny wobec Afryki i Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Culinary cultures and food politics of the MENA region

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Culture and language of Israel - Ivrit - część 1

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Demokratyzacja w Afryce

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Diplomacy in the Hand of History: Diplomatic Relations of
Germany, Poland and Czechia with Israel

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Dynamika ruchów społecznych na Bliskim i Dalekim Wschodzie.
Od teorii do studium przypadku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Dysfunkcyjność państw afrykańskich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Dziesięć zaginionych plemion Izraela - Żydzi na Dalekim
Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Feminizm afrykański

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Feminizm arabski

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

From Sinai through Jordan, Palestine to Galilee and Jerusalem - on
the biblical trail of the Holy Land

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Gender issues in the MENA and in Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Geoekonomia na Bliskim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Geopolitics and Geoecnomics in the MENA region

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Hebrew so simple - część 2

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia arabskiego nacjonalizmu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia polityczna Syrii i Libanu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ideologie i doktryny na Bliskim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

International Politics of the Middle East after the Arab Spring

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

International Relations – Research and analysis. practical
WORKSHOP

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

International security in the Mediterranean region

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Interwencje militarne Zachodu na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

"Islam codzienny". Analiza problemu w ramach antropologii
kulturowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Israel’s International Role: From Regional Pariah to Global
Powerhouse

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Izrael na rynku międzynarodowym

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Izrael: Tradycje mniejszości edot - studium uprzedzeń

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Języki Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej – dawniej i dziś

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kibuce - prawdziwy komunizm w Izraelu?

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino izraelskie: Od Amosa Gitaia i Ariego Folmana po Natalie
Portman

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino muzułmańskich emigrantów

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino wschodnich sztuk walki

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kolonializm i imperializm europejski w Afryce

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konﬂikty i ich rozwiązywanie na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kraje Maghrebu. Gospodarka, społeczeństwo, kultura.

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Krytyczna analiza dyskursu jako metoda badawcza

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kurs fakultatywny w języku angielskim

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Miejsce, tożsamość, status nad środkowym Nilem o naturze
wewnętrznych konﬂiktów i kolektywnego wykluczenia w Sudanie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Migracje - problematyka Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Migracje afrykańskie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Młode pokolenie Izraela - "Z"?

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Monarchies in Asia and the Middle East. Acomparative
perspective

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Na nieznanych szlakach Izraela

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Oblicza konﬂiktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Oblicza muzułmańskiego fundamentalizmu w XX i XXI w.

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Od energetyki i demograﬁi po wyzwania militarne państw
azjatyckich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Organizacje międzynarodowe na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot
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Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Państwo i władza na Bliskim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Political Analysis and Forecasting in Asian Context

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka energetyczno-klimatyczna na Bliskim Wschodzie a
polityka energetyczno-klimatyczna UE

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka regionalna: wybrane modele państw azjatyckich w
świetle doświadczeń europejskich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka rozwojowa w Afryce

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka zagraniczna i dyplomacja państw Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polski orientalizm - wtórność czy oryginalność

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Postacie kobiet w Tanachu wobec współczesnej literatury
izraelskiej: Szmuel Josef Agnon, Amos OZ, Yona Wallach i Etgar
Keret

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Potencjał turystyczny Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Problematyka kolonialna w świecie arabskim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Problemy rozwojowe Afryki i Azji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Protokół dyplomatyczny

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedsiębiorczość na Bliskim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Regionalizm w Afryce

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Reklama i PR w świecie arabskim a społeczeństwo, kultura i
religia regionu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje Watykanu z krajami azjatyckimi

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Religia i polityka w państwie żydowskim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosenzweig, Buber, Levinas, Susannah Heschel czy Yuval Harari "O co pytają nas współcześni żydowscy intelektualiści?"

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rynek pracy w Europie i Azji: wybrane zagadnienia

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Siły zbrojne i służby specjalne Izraela

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Social and cultural practices in the MENA region

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Społeczno-polityczna historia państw Afryki Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot
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13 / 404

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Stosunki Izraela z Europą

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Syriac Christianity: Its History and Cultural Inﬂuence

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tisza beaw a kultywowanie Pamięci o Holokauście w Państwie
Izraela

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tradycja i prawo muzułmańskie na tle współczesnych przemian
świata islamu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Transformacje polityczne na Bliskim Wschodzie i w Afryce
Północnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Urbanizacja i urbanizm w Afryce

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

"Wizy życia". Historia pomocy dyplomatycznej polskim Żydom,
uchdźcom wojennym w Japonii i Szanghaju

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Władza, pokrewieństwo i przynależność w Afryce Subsaharyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne nurty muzyki izraelskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne przemiany cywilizacyjne państw afrykańskich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Żydzi w północnej Afryce i Etiopii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

W czasie 1 roku studiów na kierunku: studia afrykańskie student musi zrealizować min. 2 przedmioty
fakultatywne. Sugerowane jest realizowanie przedmiotów fakultatywnych w 2 semestrze 1 roku, ze
względu na podział zajęć.
Uwaga, konieczne jest zachowanie proporcji dot. dyscyplin przedmiotów fakultatywnych - tak, aby na 60
punktów ECTS zdobywanych w ramach zajęć fakultatywnych przez cały tok studiów, min. 44 punktów
ECTS przypadało na przedmioty z dyscypliny nauk o polityce i administracji, w tym 12 punktów w
ramach warsztatów analizy tekstów specjalistycznych odbywających się podczas II i III roku.
Sugerowane jest zrealizowanie na 1 roku min. 1 przedmiotu fakultatywnego w dyscyplinie nauki o polityce
i administracji

Na stronie Instytutu jest publikowana ostateczna lista kursów
fakultatywnych obowiązujących w danym semestrze.
Semestr 2
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Współczesna społeczno-polityczna historia Afryki

30

4,0

egzamin

O

Niewolnictwo i kolonializm w Afryce

30

4,0

egzamin

O

Przedmiot

Plany studiów
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godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Problemy wieloetniczności w Afryce

30

4,0

egzamin

O

Afrykańska myśl polityczno-społeczna

30

4,0

egzamin

O

Metody i techniki badań społecznych

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Ochrona własności intelektualnej

10

1,0

zaliczenie na
O
ocenę

Wychowanie ﬁzyczne

30

-

zaliczenie

Przedmiot

Zajęcia językowe

O
O

W trakcie programu student ma obowiązek sekwencyjnego zaliczenia trzech lat lektoratu języka suahili. Student zalicza
także lektorat z języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 podczas II roku.
Lektorat języka suahili poz. 1

90

4,0

Grupa zajęć fakultatywnych

egzamin

O
O

W toku studiów konieczność zaliczenia 60 punktów ECTS w ramach zajęć fakultatywnych, z czego min. 44 punktów ECTS
w ramach przedmiotów z dyscypliny nauk o polityce i administracji, w tym 12 punktów w ramach warsztatów analizy
tekstów specjalistycznych odbywających się podczas II i III roku. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty
fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim.
Al-Andalus and Its Heritage. Myth and Reality of Muslim Spain

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Amazigh or Berbers? Native People of Northern Africa: Their
History and Culture

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Antropologia świata arabskiego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Artystyczny Tel-Awiw naprzeciw uduchowionej Jerozolimy

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Battle of Words: What Can We Learn about the Middle Eastern
Conﬂict Reading Speeches, Documents and Maps?

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny wobec Afryki i Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Culinary cultures and food politics of the MENA region

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Culture and language of Israel - Ivrit - część 1

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Demokratyzacja w Afryce

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Diplomacy in the Hand of History: Diplomatic Relations of
Germany, Poland and Czechia with Israel

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Dynamika ruchów społecznych na Bliskim i Dalekim Wschodzie.
Od teorii do studium przypadku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Dysfunkcyjność państw afrykańskich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Dziesięć zaginionych plemion Izraela - Żydzi na Dalekim
Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Feminizm afrykański

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów
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Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Feminizm arabski

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

From Sinai through Jordan, Palestine to Galilee and Jerusalem - on
the biblical trail of the Holy Land

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Gender issues in the MENA and in Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Geoekonomia na Bliskim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Geopolitics and Geoecnomics in the MENA region

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Hebrew so simple - część 2

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia arabskiego nacjonalizmu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia polityczna Syrii i Libanu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ideologie i doktryny na Bliskim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

International Politics of the Middle East after the Arab Spring

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

International Relations – Research and analysis. practical
WORKSHOP

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

International security in the Mediterranean region

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Interwencje militarne Zachodu na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

"Islam codzienny". Analiza problemu w ramach antropologii
kulturowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Israel’s International Role: From Regional Pariah to Global
Powerhouse

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Izrael na rynku międzynarodowym

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Izrael: Tradycje mniejszości edot - studium uprzedzeń

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Języki Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej – dawniej i dziś

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kibuce - prawdziwy komunizm w Izraelu?

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino izraelskie: Od Amosa Gitaia i Ariego Folmana po Natalie
Portman

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino muzułmańskich emigrantów

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot
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Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Kino wschodnich sztuk walki

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kolonializm i imperializm europejski w Afryce

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konﬂikty i ich rozwiązywanie na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kraje Maghrebu. Gospodarka, społeczeństwo, kultura.

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Krytyczna analiza dyskursu jako metoda badawcza

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kurs fakultatywny w języku angielskim

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Miejsce, tożsamość, status nad środkowym Nilem o naturze
wewnętrznych konﬂiktów i kolektywnego wykluczenia w Sudanie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Migracje - problematyka Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Migracje afrykańskie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Młode pokolenie Izraela - "Z"?

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Monarchies in Asia and the Middle East. Acomparative
perspective

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Na nieznanych szlakach Izraela

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Oblicza konﬂiktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Oblicza muzułmańskiego fundamentalizmu w XX i XXI w.

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Od energetyki i demograﬁi po wyzwania militarne państw
azjatyckich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Organizacje międzynarodowe na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Państwo i władza na Bliskim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Political Analysis and Forecasting in Asian Context

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka energetyczno-klimatyczna na Bliskim Wschodzie a
polityka energetyczno-klimatyczna UE

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka regionalna: wybrane modele państw azjatyckich w
świetle doświadczeń europejskich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka rozwojowa w Afryce

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka zagraniczna i dyplomacja państw Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów

17 / 404

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Polski orientalizm - wtórność czy oryginalność

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Postacie kobiet w Tanachu wobec współczesnej literatury
izraelskiej: Szmuel Josef Agnon, Amos OZ, Yona Wallach i Etgar
Keret

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Potencjał turystyczny Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Problematyka kolonialna w świecie arabskim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Problemy rozwojowe Afryki i Azji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Protokół dyplomatyczny

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedsiębiorczość na Bliskim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Regionalizm w Afryce

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Reklama i PR w świecie arabskim a społeczeństwo, kultura i
religia regionu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje Watykanu z krajami azjatyckimi

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Religia i polityka w państwie żydowskim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosenzweig, Buber, Levinas, Susannah Heschel czy Yuval Harari "O co pytają nas współcześni żydowscy intelektualiści?"

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rynek pracy w Europie i Azji: wybrane zagadnienia

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Siły zbrojne i służby specjalne Izraela

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Social and cultural practices in the MENA region

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Społeczno-polityczna historia państw Afryki Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Stosunki Izraela z Europą

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Syriac Christianity: Its History and Cultural Inﬂuence

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tisza beaw a kultywowanie Pamięci o Holokauście w Państwie
Izraela

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tradycja i prawo muzułmańskie na tle współczesnych przemian
świata islamu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Transformacje polityczne na Bliskim Wschodzie i w Afryce
Północnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Urbanizacja i urbanizm w Afryce

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

"Wizy życia". Historia pomocy dyplomatycznej polskim Żydom,
uchdźcom wojennym w Japonii i Szanghaju

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Władza, pokrewieństwo i przynależność w Afryce Subsaharyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne nurty muzyki izraelskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne przemiany cywilizacyjne państw afrykańskich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Żydzi w północnej Afryce i Etiopii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

W czasie 2 roku studiów na kierunku: studia afrykańskie student musi zrealizować min. 1 przedmiot
fakultatywny.

Uwaga, konieczne jest zachowanie proporcji dot. dyscyplin przedmiotów fakultatywnych - tak, aby na 60
punktów ECTS zdobywanych w ramach zajęć fakultatywnych przez cały tok studiów, min. 44 punktów
ECTS przypadało na przedmioty z dyscypliny nauk o polityce i administracji, w tym 12 punktów w
ramach warsztatów analizy tekstów specjalistycznych odbywających się podczas II i III roku.
Sugerowane jest zrealizowanie na 2 roku min. 1 przedmiotu w dyscyplinie nauki o polityce i administracji

Na stronie Instytutu jest publikowana ostateczna lista kursów
fakultatywnych obowiązujących w danym semestrze.

Semestr 3
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Stosunki i organizacje międzynarodowe w Afryce

30

4,0

egzamin

O

Społeczno-polityczna historia państw Afryki Północnej

30

4,0

egzamin

O

Logika

30

3,0

egzamin

O

Współczesne społeczeństwa Afryki Subsaharyjskiej

30

3,0

egzamin

O

Przedmiot

Zajęcia językowe

O

W trakcie programu student ma obowiązek sekwencyjnego zaliczenia trzech lat lektoratu języka suahili. Student zalicza
także lektorat z języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 podczas II roku.
Lektorat języka angielskiego

Plany studiów

60

4,0

zaliczenie na
O
ocenę
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Przedmiot
Lektorat języka suahili poz. 2

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

60

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Grupa zajęć fakultatywnych

O

W toku studiów konieczność zaliczenia 60 punktów ECTS w ramach zajęć fakultatywnych, z czego min. 44 punktów ECTS
w ramach przedmiotów z dyscypliny nauk o polityce i administracji, w tym 12 punktów w ramach warsztatów analizy
tekstów specjalistycznych odbywających się podczas II i III roku. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty
fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim.
Al-Andalus and Its Heritage. Myth and Reality of Muslim Spain

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Amazigh or Berbers? Native People of Northern Africa: Their
History and Culture

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Antropologia świata arabskiego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Artystyczny Tel-Awiw naprzeciw uduchowionej Jerozolimy

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Battle of Words: What Can We Learn about the Middle Eastern
Conﬂict Reading Speeches, Documents and Maps?

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny wobec Afryki i Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Culinary cultures and food politics of the MENA region

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Culture and language of Israel - Ivrit - część 1

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Demokratyzacja w Afryce

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Diplomacy in the Hand of History: Diplomatic Relations of
Germany, Poland and Czechia with Israel

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Dynamika ruchów społecznych na Bliskim i Dalekim Wschodzie.
Od teorii do studium przypadku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Dysfunkcyjność państw afrykańskich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Dziesięć zaginionych plemion Izraela - Żydzi na Dalekim
Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Feminizm afrykański

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Feminizm arabski

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

From Sinai through Jordan, Palestine to Galilee and Jerusalem - on
the biblical trail of the Holy Land

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Gender issues in the MENA and in Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Geoekonomia na Bliskim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Geopolitics and Geoecnomics in the MENA region

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Hebrew so simple - część 2

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia arabskiego nacjonalizmu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia polityczna Syrii i Libanu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ideologie i doktryny na Bliskim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

International Politics of the Middle East after the Arab Spring

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

International Relations – Research and analysis. practical
WORKSHOP

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

International security in the Mediterranean region

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Interwencje militarne Zachodu na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

"Islam codzienny". Analiza problemu w ramach antropologii
kulturowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Israel’s International Role: From Regional Pariah to Global
Powerhouse

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Izrael na rynku międzynarodowym

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Izrael: Tradycje mniejszości edot - studium uprzedzeń

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Języki Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej – dawniej i dziś

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kibuce - prawdziwy komunizm w Izraelu?

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino izraelskie: Od Amosa Gitaia i Ariego Folmana po Natalie
Portman

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino muzułmańskich emigrantów

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino wschodnich sztuk walki

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kolonializm i imperializm europejski w Afryce

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konﬂikty i ich rozwiązywanie na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kraje Maghrebu. Gospodarka, społeczeństwo, kultura.

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Krytyczna analiza dyskursu jako metoda badawcza

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Kurs fakultatywny w języku angielskim

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Miejsce, tożsamość, status nad środkowym Nilem o naturze
wewnętrznych konﬂiktów i kolektywnego wykluczenia w Sudanie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Migracje - problematyka Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Migracje afrykańskie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Młode pokolenie Izraela - "Z"?

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Monarchies in Asia and the Middle East. Acomparative
perspective

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Na nieznanych szlakach Izraela

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Oblicza konﬂiktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Oblicza muzułmańskiego fundamentalizmu w XX i XXI w.

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Od energetyki i demograﬁi po wyzwania militarne państw
azjatyckich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Organizacje międzynarodowe na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Państwo i władza na Bliskim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Political Analysis and Forecasting in Asian Context

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka energetyczno-klimatyczna na Bliskim Wschodzie a
polityka energetyczno-klimatyczna UE

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka regionalna: wybrane modele państw azjatyckich w
świetle doświadczeń europejskich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka rozwojowa w Afryce

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka zagraniczna i dyplomacja państw Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polski orientalizm - wtórność czy oryginalność

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Postacie kobiet w Tanachu wobec współczesnej literatury
izraelskiej: Szmuel Josef Agnon, Amos OZ, Yona Wallach i Etgar
Keret

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Potencjał turystyczny Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Problematyka kolonialna w świecie arabskim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Problemy rozwojowe Afryki i Azji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Protokół dyplomatyczny

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedsiębiorczość na Bliskim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Regionalizm w Afryce

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Reklama i PR w świecie arabskim a społeczeństwo, kultura i
religia regionu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje Watykanu z krajami azjatyckimi

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Religia i polityka w państwie żydowskim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosenzweig, Buber, Levinas, Susannah Heschel czy Yuval Harari "O co pytają nas współcześni żydowscy intelektualiści?"

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rynek pracy w Europie i Azji: wybrane zagadnienia

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Siły zbrojne i służby specjalne Izraela

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Social and cultural practices in the MENA region

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Społeczno-polityczna historia państw Afryki Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Stosunki Izraela z Europą

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Syriac Christianity: Its History and Cultural Inﬂuence

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tisza beaw a kultywowanie Pamięci o Holokauście w Państwie
Izraela

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tradycja i prawo muzułmańskie na tle współczesnych przemian
świata islamu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Transformacje polityczne na Bliskim Wschodzie i w Afryce
Północnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Urbanizacja i urbanizm w Afryce

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

"Wizy życia". Historia pomocy dyplomatycznej polskim Żydom,
uchdźcom wojennym w Japonii i Szanghaju

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Władza, pokrewieństwo i przynależność w Afryce Subsaharyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne nurty muzyki izraelskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne przemiany cywilizacyjne państw afrykańskich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Przedmiot
Żydzi w północnej Afryce i Etiopii
Warsztaty analizy tekstów specjalistycznych

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

W czasie 2 roku studiów na kierunku: studia afrykańskie student musi zrealizować min. 1 przedmiot
fakultatywny.

Uwaga, konieczne jest zachowanie proporcji dot. dyscyplin przedmiotów fakultatywnych - tak, aby na 60
punktów ECTS zdobywanych w ramach zajęć fakultatywnych przez cały tok studiów, min. 44 punktów
ECTS przypadało na przedmioty z dyscypliny nauk o polityce i administracji, w tym 12 punktów w
ramach warsztatów analizy tekstów specjalistycznych odbywających się podczas II i III roku.
Sugerowane jest zrealizowanie na 2 roku min. 1 przedmiotu w dyscyplinie nauki o polityce i administracji

Na stronie Instytutu jest publikowana ostateczna lista kursów
fakultatywnych obowiązujących w danym semestrze.

Semestr 4
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Zarządzanie międzykulturowe

30

4,0

egzamin

O

Systemy polityczne państw Afryki

30

3,0

egzamin

O

Kultury Afryki

30

3,0

egzamin

O

Gospodarka Afryki a polityka w regionie

30

4,0

egzamin

O

Proseminarium licencjackie

30

12,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Zajęcia językowe

O

W trakcie programu student ma obowiązek sekwencyjnego zaliczenia trzech lat lektoratu języka suahili. Student zalicza
także lektorat z języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 podczas II roku.
Lektorat języka angielskiego

60

4,0

egzamin

O

Lektorat języka suahili poz. 2

60

3,0

egzamin

O

Grupa zajęć fakultatywnych

O

W toku studiów konieczność zaliczenia 60 punktów ECTS w ramach zajęć fakultatywnych, z czego min. 44 punktów ECTS
w ramach przedmiotów z dyscypliny nauk o polityce i administracji, w tym 12 punktów w ramach warsztatów analizy
tekstów specjalistycznych odbywających się podczas II i III roku. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty
fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim.

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Al-Andalus and Its Heritage. Myth and Reality of Muslim Spain

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Amazigh or Berbers? Native People of Northern Africa: Their
History and Culture

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Antropologia świata arabskiego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Artystyczny Tel-Awiw naprzeciw uduchowionej Jerozolimy

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Battle of Words: What Can We Learn about the Middle Eastern
Conﬂict Reading Speeches, Documents and Maps?

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny wobec Afryki i Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Culinary cultures and food politics of the MENA region

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Culture and language of Israel - Ivrit - część 1

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Demokratyzacja w Afryce

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Diplomacy in the Hand of History: Diplomatic Relations of
Germany, Poland and Czechia with Israel

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Dynamika ruchów społecznych na Bliskim i Dalekim Wschodzie.
Od teorii do studium przypadku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Dysfunkcyjność państw afrykańskich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Dziesięć zaginionych plemion Izraela - Żydzi na Dalekim
Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Feminizm afrykański

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Feminizm arabski

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

From Sinai through Jordan, Palestine to Galilee and Jerusalem - on
the biblical trail of the Holy Land

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Gender issues in the MENA and in Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Geoekonomia na Bliskim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Geopolitics and Geoecnomics in the MENA region

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Hebrew so simple - część 2

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia arabskiego nacjonalizmu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia polityczna Syrii i Libanu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Ideologie i doktryny na Bliskim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

International Politics of the Middle East after the Arab Spring

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

International Relations – Research and analysis. practical
WORKSHOP

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

International security in the Mediterranean region

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Interwencje militarne Zachodu na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

"Islam codzienny". Analiza problemu w ramach antropologii
kulturowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Israel’s International Role: From Regional Pariah to Global
Powerhouse

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Izrael na rynku międzynarodowym

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Izrael: Tradycje mniejszości edot - studium uprzedzeń

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Języki Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej – dawniej i dziś

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kibuce - prawdziwy komunizm w Izraelu?

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino izraelskie: Od Amosa Gitaia i Ariego Folmana po Natalie
Portman

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino muzułmańskich emigrantów

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino wschodnich sztuk walki

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kolonializm i imperializm europejski w Afryce

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konﬂikty i ich rozwiązywanie na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kraje Maghrebu. Gospodarka, społeczeństwo, kultura.

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Krytyczna analiza dyskursu jako metoda badawcza

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kurs fakultatywny w języku angielskim

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Miejsce, tożsamość, status nad środkowym Nilem o naturze
wewnętrznych konﬂiktów i kolektywnego wykluczenia w Sudanie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Migracje - problematyka Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Migracje afrykańskie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Młode pokolenie Izraela - "Z"?

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Monarchies in Asia and the Middle East. Acomparative
perspective

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Na nieznanych szlakach Izraela

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Oblicza konﬂiktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Oblicza muzułmańskiego fundamentalizmu w XX i XXI w.

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Od energetyki i demograﬁi po wyzwania militarne państw
azjatyckich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Organizacje międzynarodowe na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Państwo i władza na Bliskim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Political Analysis and Forecasting in Asian Context

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka energetyczno-klimatyczna na Bliskim Wschodzie a
polityka energetyczno-klimatyczna UE

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka regionalna: wybrane modele państw azjatyckich w
świetle doświadczeń europejskich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka rozwojowa w Afryce

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka zagraniczna i dyplomacja państw Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polski orientalizm - wtórność czy oryginalność

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Postacie kobiet w Tanachu wobec współczesnej literatury
izraelskiej: Szmuel Josef Agnon, Amos OZ, Yona Wallach i Etgar
Keret

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Potencjał turystyczny Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Problematyka kolonialna w świecie arabskim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Problemy rozwojowe Afryki i Azji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Protokół dyplomatyczny

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedsiębiorczość na Bliskim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Regionalizm w Afryce

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Reklama i PR w świecie arabskim a społeczeństwo, kultura i
religia regionu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje Watykanu z krajami azjatyckimi

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Religia i polityka w państwie żydowskim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosenzweig, Buber, Levinas, Susannah Heschel czy Yuval Harari "O co pytają nas współcześni żydowscy intelektualiści?"

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rynek pracy w Europie i Azji: wybrane zagadnienia

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Siły zbrojne i służby specjalne Izraela

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Social and cultural practices in the MENA region

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Społeczno-polityczna historia państw Afryki Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Stosunki Izraela z Europą

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Syriac Christianity: Its History and Cultural Inﬂuence

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tisza beaw a kultywowanie Pamięci o Holokauście w Państwie
Izraela

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tradycja i prawo muzułmańskie na tle współczesnych przemian
świata islamu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Transformacje polityczne na Bliskim Wschodzie i w Afryce
Północnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Urbanizacja i urbanizm w Afryce

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

"Wizy życia". Historia pomocy dyplomatycznej polskim Żydom,
uchdźcom wojennym w Japonii i Szanghaju

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Władza, pokrewieństwo i przynależność w Afryce Subsaharyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne nurty muzyki izraelskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne przemiany cywilizacyjne państw afrykańskich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Żydzi w północnej Afryce i Etiopii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Warsztaty analizy tekstów specjalistycznych

W czasie 3 roku studiów na kierunku: studia afrykańskie student musi zrealizować min. 9 przedmiotów
fakultatywnych.
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Uwaga, konieczne jest zachowanie proporcji dot. dyscyplin przedmiotów fakultatywnych - tak, aby na 60
punktów ECTS zdobywanych w ramach zajęć fakultatywnych przez cały tok studiów, min. 44 punktów
ECTS przypadało na przedmioty z dyscypliny nauk o polityce i administracji, w tym 12 punktów w
ramach warsztatów analizy tekstów specjalistycznych odbywających się podczas II i III roku.
Sugerowane jest zrealizowanie na 3 roku min. 6 przedmiotów w dyscyplinie nauki o polityce i administracji

Na stronie Instytutu jest publikowana ostateczna lista kursów
fakultatywnych obowiązujących w danym semestrze.

Semestr 5
Przedmiot
Seminarium licencjackie

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

6,0

zaliczenie

Zajęcia językowe

O
O

W trakcie programu student ma obowiązek sekwencyjnego zaliczenia trzech lat lektoratu języka suahili. Student zalicza
także lektorat z języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 podczas II roku.
Lektorat języka suahili poz. 3

60

2,0

Grupa zajęć fakultatywnych

zaliczenie na
O
ocenę
O

W toku studiów konieczność zaliczenia 60 punktów ECTS w ramach zajęć fakultatywnych, z czego min. 44 punktów ECTS
w ramach przedmiotów z dyscypliny nauk o polityce i administracji, w tym 12 punktów w ramach warsztatów analizy
tekstów specjalistycznych odbywających się podczas II i III roku. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty
fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim.
Al-Andalus and Its Heritage. Myth and Reality of Muslim Spain

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Amazigh or Berbers? Native People of Northern Africa: Their
History and Culture

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Antropologia świata arabskiego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Artystyczny Tel-Awiw naprzeciw uduchowionej Jerozolimy

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Battle of Words: What Can We Learn about the Middle Eastern
Conﬂict Reading Speeches, Documents and Maps?

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny wobec Afryki i Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Culinary cultures and food politics of the MENA region

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Culture and language of Israel - Ivrit - część 1

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Demokratyzacja w Afryce

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Diplomacy in the Hand of History: Diplomatic Relations of
Germany, Poland and Czechia with Israel

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Dynamika ruchów społecznych na Bliskim i Dalekim Wschodzie.
Od teorii do studium przypadku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Dysfunkcyjność państw afrykańskich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Dziesięć zaginionych plemion Izraela - Żydzi na Dalekim
Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Feminizm afrykański

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Feminizm arabski

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

From Sinai through Jordan, Palestine to Galilee and Jerusalem - on
the biblical trail of the Holy Land

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Gender issues in the MENA and in Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Geoekonomia na Bliskim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Geopolitics and Geoecnomics in the MENA region

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Hebrew so simple - część 2

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia arabskiego nacjonalizmu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia polityczna Syrii i Libanu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ideologie i doktryny na Bliskim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

International Politics of the Middle East after the Arab Spring

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

International Relations – Research and analysis. practical
WORKSHOP

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

International security in the Mediterranean region

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

"Islam codzienny". Analiza problemu w ramach antropologii
kulturowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Interwencje militarne Zachodu na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Israel’s International Role: From Regional Pariah to Global
Powerhouse

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Izrael na rynku międzynarodowym

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Izrael: Tradycje mniejszości edot - studium uprzedzeń

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Języki Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej – dawniej i dziś

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kibuce - prawdziwy komunizm w Izraelu?

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino izraelskie: Od Amosa Gitaia i Ariego Folmana po Natalie
Portman

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino muzułmańskich emigrantów

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino wschodnich sztuk walki

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kolonializm i imperializm europejski w Afryce

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konﬂikty i ich rozwiązywanie na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kraje Maghrebu. Gospodarka, społeczeństwo, kultura.

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Krytyczna analiza dyskursu jako metoda badawcza

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kurs fakultatywny w języku angielskim

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Miejsce, tożsamość, status nad środkowym Nilem o naturze
wewnętrznych konﬂiktów i kolektywnego wykluczenia w Sudanie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Migracje - problematyka Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Migracje afrykańskie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Młode pokolenie Izraela - "Z"?

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Monarchies in Asia and the Middle East. Acomparative
perspective

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Na nieznanych szlakach Izraela

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Oblicza konﬂiktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Oblicza muzułmańskiego fundamentalizmu w XX i XXI w.

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Od energetyki i demograﬁi po wyzwania militarne państw
azjatyckich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Organizacje międzynarodowe na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Państwo i władza na Bliskim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Political Analysis and Forecasting in Asian Context

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka energetyczno-klimatyczna na Bliskim Wschodzie a
polityka energetyczno-klimatyczna UE

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka regionalna: wybrane modele państw azjatyckich w
świetle doświadczeń europejskich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka rozwojowa w Afryce

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka zagraniczna i dyplomacja państw Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polski orientalizm - wtórność czy oryginalność

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Postacie kobiet w Tanachu wobec współczesnej literatury
izraelskiej: Szmuel Josef Agnon, Amos OZ, Yona Wallach i Etgar
Keret

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Potencjał turystyczny Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Problematyka kolonialna w świecie arabskim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Problemy rozwojowe Afryki i Azji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Protokół dyplomatyczny

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedsiębiorczość na Bliskim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Regionalizm w Afryce

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Reklama i PR w świecie arabskim a społeczeństwo, kultura i
religia regionu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje Watykanu z krajami azjatyckimi

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Religia i polityka w państwie żydowskim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosenzweig, Buber, Levinas, Susannah Heschel czy Yuval Harari "O co pytają nas współcześni żydowscy intelektualiści?"

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rynek pracy w Europie i Azji: wybrane zagadnienia

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Siły zbrojne i służby specjalne Izraela

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Social and cultural practices in the MENA region

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Społeczno-polityczna historia państw Afryki Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Stosunki Izraela z Europą

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Syriac Christianity: Its History and Cultural Inﬂuence

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tisza beaw a kultywowanie Pamięci o Holokauście w Państwie
Izraela

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tradycja i prawo muzułmańskie na tle współczesnych przemian
świata islamu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Transformacje polityczne na Bliskim Wschodzie i w Afryce
Północnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Urbanizacja i urbanizm w Afryce

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

"Wizy życia". Historia pomocy dyplomatycznej polskim Żydom,
uchdźcom wojennym w Japonii i Szanghaju

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Władza, pokrewieństwo i przynależność w Afryce Subsaharyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne nurty muzyki izraelskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne przemiany cywilizacyjne państw afrykańskich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Żydzi w północnej Afryce i Etiopii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

6,0

zaliczenie

Przedmiot

Warsztaty analizy tekstów specjalistycznych

Semestr 6
Przedmiot
Seminarium licencjackie
Zajęcia językowe

O
O

W trakcie programu student ma obowiązek sekwencyjnego zaliczenia trzech lat lektoratu języka suahili. Student zalicza
także lektorat z języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 podczas II roku.
Lektorat języka suahili poz. 3

60

3,0

Grupa zajęć fakultatywnych

egzamin

O
O

W toku studiów konieczność zaliczenia 60 punktów ECTS w ramach zajęć fakultatywnych, z czego min. 44 punktów ECTS
w ramach przedmiotów z dyscypliny nauk o polityce i administracji, w tym 12 punktów w ramach warsztatów analizy
tekstów specjalistycznych odbywających się podczas II i III roku. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty
fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim.
Al-Andalus and Its Heritage. Myth and Reality of Muslim Spain

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Amazigh or Berbers? Native People of Northern Africa: Their
History and Culture

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Antropologia świata arabskiego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Artystyczny Tel-Awiw naprzeciw uduchowionej Jerozolimy

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Battle of Words: What Can We Learn about the Middle Eastern
Conﬂict Reading Speeches, Documents and Maps?

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny wobec Afryki i Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Culinary cultures and food politics of the MENA region

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Culture and language of Israel - Ivrit - część 1

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Demokratyzacja w Afryce

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Diplomacy in the Hand of History: Diplomatic Relations of
Germany, Poland and Czechia with Israel

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Dynamika ruchów społecznych na Bliskim i Dalekim Wschodzie.
Od teorii do studium przypadku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Dysfunkcyjność państw afrykańskich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Dziesięć zaginionych plemion Izraela - Żydzi na Dalekim
Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Feminizm afrykański

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Feminizm arabski

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

From Sinai through Jordan, Palestine to Galilee and Jerusalem - on
the biblical trail of the Holy Land

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Gender issues in the MENA and in Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Geoekonomia na Bliskim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Geopolitics and Geoecnomics in the MENA region

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Hebrew so simple - część 2

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia arabskiego nacjonalizmu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia polityczna Syrii i Libanu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ideologie i doktryny na Bliskim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

International Politics of the Middle East after the Arab Spring

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

International Relations – Research and analysis. practical
WORKSHOP

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

International security in the Mediterranean region

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Interwencje militarne Zachodu na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

"Islam codzienny". Analiza problemu w ramach antropologii
kulturowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Israel’s International Role: From Regional Pariah to Global
Powerhouse

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Izrael na rynku międzynarodowym

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Izrael: Tradycje mniejszości edot - studium uprzedzeń

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Języki Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej – dawniej i dziś

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kibuce - prawdziwy komunizm w Izraelu?

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino izraelskie: Od Amosa Gitaia i Ariego Folmana po Natalie
Portman

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino muzułmańskich emigrantów

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino wschodnich sztuk walki

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kolonializm i imperializm europejski w Afryce

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konﬂikty i ich rozwiązywanie na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kraje Maghrebu. Gospodarka, społeczeństwo, kultura.

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Krytyczna analiza dyskursu jako metoda badawcza

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kurs fakultatywny w języku angielskim

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Miejsce, tożsamość, status nad środkowym Nilem o naturze
wewnętrznych konﬂiktów i kolektywnego wykluczenia w Sudanie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Migracje - problematyka Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Migracje afrykańskie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Młode pokolenie Izraela - "Z"?

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Monarchies in Asia and the Middle East. Acomparative
perspective

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Na nieznanych szlakach Izraela

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Oblicza konﬂiktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Oblicza muzułmańskiego fundamentalizmu w XX i XXI w.

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Od energetyki i demograﬁi po wyzwania militarne państw
azjatyckich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Organizacje międzynarodowe na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Państwo i władza na Bliskim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Political Analysis and Forecasting in Asian Context

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka energetyczno-klimatyczna na Bliskim Wschodzie a
polityka energetyczno-klimatyczna UE

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka regionalna: wybrane modele państw azjatyckich w
świetle doświadczeń europejskich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka rozwojowa w Afryce

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka zagraniczna i dyplomacja państw Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polski orientalizm - wtórność czy oryginalność

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Postacie kobiet w Tanachu wobec współczesnej literatury
izraelskiej: Szmuel Josef Agnon, Amos OZ, Yona Wallach i Etgar
Keret

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Potencjał turystyczny Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Problematyka kolonialna w świecie arabskim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Problemy rozwojowe Afryki i Azji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Protokół dyplomatyczny

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedsiębiorczość na Bliskim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Regionalizm w Afryce

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Reklama i PR w świecie arabskim a społeczeństwo, kultura i
religia regionu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje Watykanu z krajami azjatyckimi

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów

36 / 404

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Religia i polityka w państwie żydowskim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosenzweig, Buber, Levinas, Susannah Heschel czy Yuval Harari "O co pytają nas współcześni żydowscy intelektualiści?"

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rynek pracy w Europie i Azji: wybrane zagadnienia

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Siły zbrojne i służby specjalne Izraela

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Social and cultural practices in the MENA region

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Społeczno-polityczna historia państw Afryki Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Stosunki Izraela z Europą

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Syriac Christianity: Its History and Cultural Inﬂuence

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tisza beaw a kultywowanie Pamięci o Holokauście w Państwie
Izraela

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tradycja i prawo muzułmańskie na tle współczesnych przemian
świata islamu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Transformacje polityczne na Bliskim Wschodzie i w Afryce
Północnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Urbanizacja i urbanizm w Afryce

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

"Wizy życia". Historia pomocy dyplomatycznej polskim Żydom,
uchdźcom wojennym w Japonii i Szanghaju

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Władza, pokrewieństwo i przynależność w Afryce Subsaharyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne nurty muzyki izraelskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne przemiany cywilizacyjne państw afrykańskich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Żydzi w północnej Afryce i Etiopii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Warsztaty analizy tekstów specjalistycznych

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Praktyki

60

2,0

zaliczenie

Przedmiot

O

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Historia ﬁlozoﬁi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.110.5ca756d4528f3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest oswojenie studentów z myśleniem w postaci krytycznej oraz ośmielenie ich i wdrożenie w ten
typ myślenia. Cel ten realizowany będzie poprzez zapoznanie studentów z bogactwem europejskiej myśli
ﬁlozoﬁcznej. Wyróżnione zostaną podstawowe nurty ﬁlozoﬁczne kolejnych epok i wskazane leżące u ich źródeł
racje, przesłanki oraz intuicje. Szczególnie wydobywane będą te aspekty ﬁlozoﬁi europejskiej, które stanowią
wartościowe tło porównawcze dla ﬁlozoﬁi azjatyckiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

39 / 404

W1

Zna i rozumie charakterystyczną dla ﬁlozoﬁi metodę
analizy stanowisk ﬁlozoﬁcznych. Potraﬁ ją zastosować SAF_K1_W01
w odniesieniu do europejskich koncepcji ﬁlozoﬁcznych.

egzamin pisemny

W2

Rozpoznaje i opisuje źródła, uwarunkowania,
wyznaczniki omawianych podczas kursu stanowisk
ﬁlozoﬁcznych. Rozumie rolę reﬂeksji ﬁlozoﬁcznej
w kształtowaniu kultury europejskiej. Zna historyczny
rozwój poglądów ﬁlozoﬁcznych rozwijanych
w europejskim kręgu kulturowym. Ma świadomość
złożonego i wieloaspektowego charakteru europejskiej
tradycji ﬁlozoﬁcznej. Rozpoznaje jej historyczny
kontekst. Ma wiedzę o procesach interakcji, jakie
przebiegały na styku różnych ﬁlozoﬁcznych szkół.

SAF_K1_W01

egzamin pisemny

SAF_K1_U01

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Potraﬁ wymienić i scharakteryzować najważniejsze
koncepcje ﬁlozoﬁczne. Potraﬁ wskazać ﬁlozoﬁczne
podstawy najważniejszych europejskich koncepcji
etycznych. Rozumie i deﬁniuje kluczowe pojęcia
ﬁlozoﬁczne. Rozumie fundamentalną rolę, jaką idee
ﬁlozoﬁczne pełnią w kształtowaniu kultury społecznej,
duchowej oraz materialnej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Wysuwa hipotezy dotyczące normatywnego
ugruntowania różnych zjawisk społecznych
i kulturowych. Zdaje sobie sprawę z rozbieżności
w stylach myślenia ludzi Wschodu i Zachodu.
Korzystając z posiadanej wiedzy ﬁlozoﬁcznej,
proponuje metody rozwiązywania sporów i konﬂiktów
wynikających z kulturowych uprzedzeń.

SAF_K1_K01, SAF_K1_K02 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

58

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Specyﬁka ﬁlozoﬁi – znaczenie ﬁlozoﬁi w kulturze, specyﬁka ﬁlozoﬁcznego
namysłu; ﬁlozoﬁa a mit i religia; ﬁlozoﬁa, a różne dziedziny ludzkiej aktywności;
koncepcje ﬁlozoﬁi; działy ﬁlozoﬁi: metaﬁzyka, epistemologia, etyka, antropologia,
estetyka, ﬁlozoﬁa społeczna; ﬁlozoﬁa a logika.

W1, U1

2.

Rozwój ﬁlozoﬁi europejskiej - narodziny ﬁlozoﬁi europejskiej; okresy ﬁlozoﬁi
europejskiej; presokratycy, Sokrates, Platon, Arystoteles, szkoły hellenistyczne,
neoplatonizmu, wczesna myśl chrześcijańska - Augustyn, ﬁlozoﬁa scholastyczna –
Tomasz z Akwinu, przewrót Kartezjusza, empiryści brytyjscy, Kant, idealizm
niemiecki - Hegel, pozytywizm, Nietzsche, nurty ﬁlozoﬁi XX w.

W2, U1, K1

3.

Język ﬁlozoﬁi.
Zagadnienia metaﬁzyczne: byt, niebyt, nicość, transcendentalia, monizm,
pluralizm, dualizm, materializm, spirytualizm, realizm, idealizm subiektywny i
obiektywny, ﬁnalizm, determinizm i indeterminizm, Bóg, teizm, panteizm, ateizm.
Zagadnienia epistemologiczne: prawda i jej koncepcje, źródła poznania, kryteria
poznawcze, aprioryzm, empiryzm, racjonalizm, irracjonalizm, epistemologiczny
idealizm a realizm, agnostycyzm, sceptycyzm, granice poznania a idealizm
transcendentalny, problem języka.
Zagadnienia antropologiczne: natura człowieka, ciało, dusza, umysł, świadomość,
osoba, wolność człowieka.
Zagadnienia etyczne: moralność, etyka, dobro, wartość moralna, normy moralne,
powinność, obowiązek, wolność woli.

W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach. Dopuszcza się tylko dwie nieobecności.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach. Dopuszcza się dwie nieobecności.

Sylabusy
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Środowisko geograﬁczne Afryki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.110.5cc2eda4e89be.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Geograﬁa społeczno-ekonomiczna i gospodarka
przestrzenna

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0532Nauki o Ziemi

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

- student zna granice i wszystkie państwa Afryki, umie wskazać główne regiony (podział na Afrykę Północną,
Zachodnią, Środkową, Wschodnią i Południową) i ich granice, zna też kryteria ich wyznaczania

C2

- student zna podstawowe obiekty w przestrzeni geograﬁcznej Afryki i potraﬁ wskazać je na mapie

C3

- student zna zarys rozwoju paleogeograﬁcznego Afryki i jego wpływ na aktualną tektonikę i sejsmikę, rozumie
także wpływ głównych jednostek tektonicznych na charakter ukształtowania powierzchni i zasoby surowcowe jej
krajów

C4

- student potraﬁ scharakteryzować najważniejsze regiony ﬁzycznogeograﬁczne Afryki, charakter ich
funkcjonowania w ciągu roku, orientuje się też w kwestii katastrof przyrodniczych nawiedzających ten obszar (gł.
trzęsienia ziemi, wulkanizm, susze, powodzie) i ich wpływu na życie mieszkańców oraz działalność gospodarczą

C5

- student zna podstawowe problemy ludnościowe Afryki i ich zróżnicowanie w wybranych krajach (m.in.
zagadnienia migracji w strefach konﬂiktów zbrojnych czy zróżnicowania religijnego), orientuje się
w najważniejszych zagadnieniach społeczno-gospodarczych wybranych krajów, potraﬁ przedstawić ważniejsze
cechy rozwoju ekonomicznego regionów Afryki, jak też umie wyjaśnić uwarunkowania środowiska przyrodniczego
na wybrane procesy gospodarcze w poszczególnych krajach (na rozwój rolnictwa, przemysłu, transportu
i turystyki)

C6

- student rozpoznaje główne rejony konﬂiktów polityczno-ustrojowych w obszarze Afryki, potraﬁąc podać ich
przyczyny

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

- zna rozwój środowiska przyrodniczego Afryki, jego
wpływ na obecną tektonikę i sejsmikę, jak i zasadnicze
cechy środowiska przyrodniczego tej części świata

SAF_K1_W05

egzamin pisemny

W2

- potraﬁ scharakteryzować ważniejsze regiony Afryki
i omówić najważniejsze zagadnienia dotyczące
ludności (m.in. struktury społeczne, kultura, religia,
obyczaje)

SAF_K1_W02

egzamin pisemny

W3

- zna aktualne problemy społeczno-gospodarcze
wybranych państw Afryki na tle regionalnego
i światowego systemu ekonomicznego

SAF_K1_W02,
SAF_K1_W03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

- posiada umiejętność rozumienia, analizowania
i interpretowania zjawisk kulturowych, religijnych
i społeczno-gospodarczych, specyﬁcznych dla
wybranych krajów Afryki

SAF_K1_U02

egzamin pisemny

U2

- potraﬁ wyjaśnić uwarunkowania środowiskowe dla
wybranych procesów gospodarczych
SAF_K1_U02,
w poszczególnych regionach Afryce (np. na rozwój
SAF_K1_U03
rolnictwa, przemysłu czy turystyki) w dobie globalizacji

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Sylabusy

- ma świadomość odpowiedzialności i znaczenia
wartości kulturowych i godności człowieka na różnych
poziomach rzeczywistości społecznej

SAF_K1_K02

egzamin pisemny
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

35

przygotowanie do egzaminu

25

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.

Podział Afryki na regiony – kryteria i przebieg granic. Środowisko przyrodnicze
Afryki. Wpływ budowy geologicznej na formy rzeźby i rozmieszczenie
ważniejszych surowców mineralnych. Najważniejsze cechy klimatu i stosunków
wodnych (szczególnie zasobów wodnych) oraz ich wpływ na wybrane aspekty
rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.

W1, U2

2.

Główne typy gleb. Przegląd formacji roślinnych i zarys zoogeograﬁczny. Katastrofy
przyrodnicze w regionie (gł. susze, powodzie, trzęsienia ziemi, wulkanizm).
Charakterystyka najważniejszych regionów ﬁzycznogeograﬁcznych Afryki.

W1, U2

3.

Podstawowe zagadnienia społeczno-gospodarcze Afryki Północnej: podział
administracyjny, struktury demograﬁczno-społeczne, przyrost naturalny, poziom
życia. Problemy migracyjne, w tym do krajów Europy. Osadnictwo i urbanizacja.
Dziedzictwo kolonialne i obecne czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego.

W2, W3, U1

4.

Charakterystyka wybranych państw regionu (Maroko, Algieria, Tunezja, Libia,
Egipt) - współczesne zróżnicowanie demograﬁczno-etniczne, poziom urbanizacji,
znaczenie głównych działów gospodarki (rolnictwo, górnictwo, przemysł
przetwórczy, transport, handel zagraniczny, turystyka).

W3, K1

5.

Podstawowe zagadnienia społeczno-gospodarcze Afryki Zachodniej: podział
administracyjny, struktury demograﬁczno-społeczne, przyrost naturalny, poziom
życia. Osadnictwo i urbanizacja. Dziedzictwo kolonialne i obecne czynniki rozwoju
społeczno-gospodarczego. Konﬂikty wewnętrzne - ich przyczyny i skutki.

W2, W3, U1

6.

Charakterystyka wybranych państw regionu (Senegal, Gambia, Nigeria) współczesne zróżnicowanie demograﬁczno-etniczne, poziom urbanizacji,
znaczenie głównych działów gospodarki (rolnictwo, górnictwo, przemysł
przetwórczy, transport, handel zagraniczny, turystyka).

W3, K1

7.

Podstawowe zagadnienia społeczno-gospodarcze Afryki Centralnej: podział
administracyjny, struktury demograﬁczno-społeczne, przyrost naturalny, poziom
życia. Osadnictwo i urbanizacja. Dziedzictwo kolonialne i obecne czynniki rozwoju
społeczno-gospodarczego. Konﬂikty wewnętrzne - ich przyczyny i skutki.

W2, W3, U1

Sylabusy
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8.

Charakterystyka wybranych państw regionu (Kamerun, Gabon, Demokratyczna
Republika Konga, Angola) - współczesne zróżnicowanie demograﬁczno-etniczne,
poziom urbanizacji, znaczenie głównych działów gospodarki (rolnictwo, górnictwo,
przemysł przetwórczy, transport, handel zagraniczny, turystyka).

W3, K1

9.

Podstawowe zagadnienia społeczno-gospodarcze Afryki Wschodniej: podział
administracyjny, struktury demograﬁczno-społeczne, przyrost naturalny, poziom
życia. Osadnictwo i urbanizacja. Dziedzictwo kolonialne i obecne czynniki rozwoju
społeczno-gospodarczego.

W2, W3, U1

10.

Charakterystyka wybranych państw regionu (Etiopia, Kenia, Tanzania) współczesne zróżnicowanie demograﬁczno-etniczne, poziom urbanizacji,
znaczenie głównych działów gospodarki (rolnictwo, górnictwo, przemysł
przetwórczy, transport, handel zagraniczny, turystyka).

W3, K1

11.

Podstawowe zagadnienia społeczno-gospodarcze Afryki Południowej: podział
administracyjny, struktury demograﬁczno-społeczne, przyrost naturalny, poziom
życia. Osadnictwo i urbanizacja. Dziedzictwo kolonialne i obecne czynniki rozwoju
społeczno-gospodarczego. Apartheid wczoraj i dziś.

W2, W3, U1

12.

Charakterystyka wybranych państw regionu (RPA, Botswana) - współczesne
zróżnicowanie demograﬁczno-etniczne, poziom urbanizacji, znaczenie głównych
działów gospodarki (rolnictwo, górnictwo, przemysł przetwórczy, transport, handel
zagraniczny, turystyka).

W3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

ocena bardzo dobra - 90% ogólnej sumy punktów, ocena plus dobra - 80%
ogólnej sumy punktów, ocena dobra - 70% ogólnej sumy punktów, ocena
plus dostateczna - 60% ogólnej sumy punktów, ocena dostateczna - 50%
+ 1 ogólnej sumy punktów, ocena niedostateczna - 50% i poniżej, ogólnej
sumy punktów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Religie Afryki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.110.5cc2eda53b69b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Zna historię rozwoju wierzeń i religii na kontynencie
afrykańskim i rozumie ich społeczno-kulturowy
kontekst.

SAF_K1_W02,
SAF_K1_W04

egzamin pisemny

W2

Rozumie znaczenie religii dla rozwoju społecznego
państw afrykańskich.

SAF_K1_W01,
SAF_K1_W02

egzamin pisemny

W3

Rozumie doktryny i rozwój głównych religii
występujących w Afryce.

SAF_K1_W02

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy

46 / 404

U1

Potraﬁ określić genezę i opisać rozwój ruchów
religijnych w Afryce.

SAF_K1_U01,
SAF_K1_U02

egzamin pisemny

U2

Potraﬁ zrozumieć charakter i tło konﬂiktów
międzyreligijnych na kontynencie.

SAF_K1_U02,
SAF_K1_U04

egzamin pisemny

U3

Potraﬁ samodzielnie zdobyć i zinterpretować
informację na temat życia religijnego Afrykanów oraz
podzielić się tą wiedzą z innymi uczestnikami kursu.

SAF_K1_U03,
SAF_K1_U04,
SAF_K1_U05

egzamin pisemny

SAF_K1_K02

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Jest gotów do dzielenia się swoimi ustaleniami
na temat życia religijnego w Afryce z innymi
uczestnikami kursu.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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.

Wprowadzenie do badań religioznawczych.

W2, W3

2.

Charakterystyka wierzeń i życia religijnego w Afryce - uwagi wstępne.

W1, W2

3.

Mitologie czarnej Afryki.

W1, U3

4.

Wierzenia tradycyjne w Afryce.

W1, W2, U1

5.

Ekspansja i rozwój islamu; ruchy suﬁckie w Sahelu; Czarny Islam

W3, U1

6.

Kolonializm i rozwój chrześcijaństwa w Afryce.

W1, W3, U1

7.

Współczesny obraz życia religijnego na kontynencie.

U1, U3, K1

8.

Współczesne konﬂikty międzyreligijne: geneza i tło społeczno-polityczne.

U2

9.

Nowe ruchy chrześcijańskie w Afryce.

U1

Sylabusy
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10.

Religie mniejszościowe w Afryce (hinduizm, buddyzm, chińskie wierzenia
tradycyjne, judaizm).

W1, U1

11.

Case study: religia Madagaskaru.

W2, U3, K1

12.

Case study: wierzenia Aszantów.

W2, U3, K1

13.

Case study: wierzenia Azande.

U1, U3, K1

14.

Synkretyzm religijny w Afryce.

W1, W2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

1. Egzamin pisemny. 2. Punktowana aktywność na zajęciach. 3. Obecność
na zajęciach – dopuszczalne 2 nieobecności

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Społeczno-polityczna historia Afryki przedkolonialnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.110.5cc2eda55bd60.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Studenci poprzez proponowane zajęcia, mają szansę pozyskać pogłębioną wiedzę szczegółową (obejmującą
terminologię, teorię i fakty), zrozumieć poruszaną na zajęciach problematykę, nabyć potrzebne umiejętności
przeprowadzania krytycznej analizy i interpretacji, zwłaszcza w perspektywie porównawczej, najważniejszych
zjawisk i procesów z zakresu zagadnień wskazanych w treści zajęć.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

genezę i historię powstawania państw afrykańskich,
w ramach istniejęcych badań oraz metody ich
powstania

SAF_K1_W01,
SAF_K1_W02,
SAF_K1_W04,
SAF_K1_W05

egzamin

W2

cechy przedkolonialnych państw afrykańskich

SAF_K1_W01,
SAF_K1_W02,
SAF_K1_W03

egzamin

U1

analizować, z uwzględnieniem teorii i metod
badawczych z zakresu studiów, cechy państw
przedkolonialnych i problemu czynnika władzy

SAF_K1_U01,
SAF_K1_U02,
SAF_K1_U03,
SAF_K1_U04

egzamin

U2

opisywać probleamtykę przemian o charakterze
polityczno-społecznym w ujęciu porównawczym

SAF_K1_U01,
SAF_K1_U02,
SAF_K1_U03,
SAF_K1_U04

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ciągłego pogłębiania własne wiedzy, z uwzględnieniem
najnowszego dorobku badawczego w obrębie studiów
SAF_K1_K01
afrykańskich

egzamin

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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zakreślenie obszarów i chronologii powstawania i funkcjonowania państw w Afryce
przedkolonialnej.
charakterystyka powstawania państw afrykańskich
metody powstawania (droga podboju (z użyciem przemocy), poprzez umowy
społeczne, wpływ roli i pozycji wybitnych jednostek oraz przyjmowaniu
zewnętrznych bodźców organizacyjnych.
cechy przedkolonialnych państw afrykańskich.
kwestia terytorium, etniczności oraz relacji centrum-peryferie, problem stolic oraz
miast-państw.
aparat państwa: armia i system skarbowy.
podziały społeczne oraz przemiany struktur społeczno-politycznych.
analiza relacji między państwowymi a niepaństwowymi formami organizacji
państwowych w Afryce przedkolonialnej. Charakterystyka niepaństwowych form
organizacji państwowych: cechy, geneza, władza, struktura, problemy.
kwestia granic, ekspansji oraz problemów wynikających z sąsiedztwa z innymi
organizmami niepaństwowymi oraz państwowymi.
problemy organizmów niepaństwowych: trwałość wspólnot plemiennych i
związków krwi, wewnętrzne granice rozwoju, zjawisko odwracalności procesów
powstawania państwa.
bieżące problemy w badaniach nad państwem w Afryce przedkolonialnej: typy
państw tradycyjnych i ich formacji oraz problemy feudalizmu i klientelizmu.
teoria państwa wczesnego z naciskiem na rozumienie państwa wczesnego jako
struktura i proces. .
państwo przedkolonialne, a kolonializm.

1.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin, obecności na zajęciach (dopuszczalne 2 możliwe nieobecności)
oraz możliwe wystąpienia studentów. Prowadzący zajęcia oceni
przygotowany samodzielnie przez każdego studenta referat dotyczący
zagadnienia mieszczącego się w problematyce modułu. Referat powinien
stanowić wskazane przez prowadzącego lub przez studenta tzw. studium
przypadku lub ewentualnie może poruszać problem ogólny.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa. Dozwolone dwie nieobecności nieusprawiedliwione.

Sylabusy
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Procesy demokratyzacji w Afryce
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.110.5cc2eda83f207.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uzyskanie przez studentów pogłębionej wiedzy szczegółowej (obejmującej terminologię, teorię i fakty) w zakresie
problematyki procesu demokratyzacji w Afryce.

C2

Dogłębne zrozumienie przez studentów treści przekazywanych na zajęciach, dotyczących procesu demokratyzacji
w Afryce.

C3

Nabycie przez studentów umiejętności przeprowadzania krytycznej analizy i interpretacji, również w perspektywie
porównawczej, najważniejszych elementów procesu demokratyzacji w Afryce.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie specyﬁkę procesów
demokratyzacji w Afryce.

SAF_K1_W02,
SAF_K1_W03

esej, prezentacja

SAF_K1_U01,
SAF_K1_U03,
SAF_K1_U04

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ przeprowadzać krytyczną analizę
i interpretować, również w perspektywie
porównawczej, najważniejsze zjawiska i procesy
z zakresu zagadnień demokratyzacji w Afryce.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do uczestniczenia w przygotowaniu
projektów społecznych uwzględniając zagadnienia
demokratyzacji w Afryce.

SAF_K1_K01, SAF_K1_K03 esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie eseju

40

przeprowadzenie badań literaturowych

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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- Wprowadzenie do podstawowej terminologii (władza typu nowoczesnego, władza
tradycyjna, konceptualizacja państwa, demokratyzacja, różne rozumienie pojęcia
demokracja i in.).
- Demokracja większościowa i konsensualna; demokracja liberalna i nieliberalna;
użyteczność tych podziałów w kontekście afrykańskim;
- Główne i drugorzędne funkcje władzy tradycyjnej i typu nowoczesnego w Afryce
Subsaharyjskiej i Północnej;
- Demokratyzacja a stabilność polityczna i pokój;
- Specyﬁka demokratyzacji w państwach Afryki Północnej: bariery, metody,
koncepcje, wzorce, rezultaty;
- Specyﬁka demokratyzacji w Afryce Subsaharyjskiej: bariery, metody, koncepcje,
wzorce, rezultaty;
- Problem braku demokratyzacji w państwach-eksporterach surowców
energetycznych;

1.

- Indeks demokracji (Democracy Index) – interpretacja pozycji państw
afrykańskich;

W1, U1, K1

- Specyﬁka partii politycznych w Afryce Subsaharyjskiej i Północnej oraz rola
opozycji parlamentarnej;
- Formy przejściowe między autorytaryzmem a demokracją - autorytaryzm
rywalizacyjny, reżim hybrydalny;
- Problem kooptacji opozycji - perspektywa porównawcza autorytaryzmu i
demokracji;
- Rola społeczeństwa obywatelskiego w demokratyzacji; wybitni afrykańscy
aktywiści społeczeństwa obywatelskiego i ich metody działania;
- Korelacja między władzą demokratyczną a rozwojem cywilizacyjnym w Afryce
Subsaharyjskiej i Północnej; problem tzw. good governance;
- Kwestia efektywności władzy demokratycznej w warunkach społeczeństw
wielosegmentowych;
- Rola armii i religii w demokratyzacji;
- Cofanie się przemian demokratycznych; tzw. demokracja o niskiej jakości; studia
przypadków.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza przypadków, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, wykład konwencjonalny

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Wstępnym warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na wykładach.
Dozwolone są dwie nieusprawiedliwione zwolnieniem lekarskim
nieobecności. W trakcie zajęć student zobowiązany jest przedstawić
prezentację własną wskazującą na dogłębne rozumienie któregoś z
zagadnień procesów demokratyzacji w Afryce, które mieści się w
problematyce modułu lub wychodzi poza nią. W oparciu o tę prezentację
student zobowiązany jest samodzielnie przygotować esej egzaminacyjny o
objętości 10 stron tzw. maszynopisu znormalizowanego. Wykładowca
oceniając pracę studenta zwróci uwagę na umiejętność syntetycznego
przedstawienia danego zagadnienia, znaczenie przytoczonych faktów,
rozumienie i stosowanie fachowej terminologii, krytyczną analizę i poglądy
własne.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dozwolone są dwie nieusprawiedliwione zwolnieniem lekarskim nieobecności.

Sylabusy
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Metodyka analizy tekstów naukowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.110.5cc2eda4c2c30.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem jest zapoznanie studentów z podstawowymi paradygmatami tekstów naukowych w obrębie nauk
społecznych, kulturowych i politologicznych

C2

Celem jest wypracowanie u studenta umiejętności krytycznego i samodzielnego analizowania tekstów naukowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie podstawowe paradygmaty
tekstów naukowych w obrębie w szczególności nauk
społecznych

SAF_K1_W01

zaliczenie pisemne

W2

Student zna i rozumie podstawowe struktury tekstów
nukowych

SAF_K1_W01

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ krytycznie i samodzielnie analizować
teksty naukowe

SAF_K1_U01,
SAF_K1_U03

zaliczenie pisemne

U2

Student potraﬁ krytycznie ocenić tekst naukowy

SAF_K1_U01

zaliczenie pisemne

SAF_K1_K01

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do ustawicznego doskonalenia
swojej wiedzy i umiejętności w zakresie krytycznego
analizowania tekstów naukowych.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiot porusza zagadnienia związane z pojęciem tekstu naukowego, plagiatu,
przypisów w tekście naukowym, strukturą tekstu naukowego, rekonstrukcją
struktury problemowej badania naukowego. Przedmiot odnosi się także do
zastosowania metod badawczych jako elementu analizy tekstu naukowego,
analizy i rekonstrukcji wnioskowania w badaniach ilościowych i jakościowych,
wykonywania recenzji i analizy tekstu popularnonaukowego.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunki zaliczenia przedmiotu: - obecność: można opuścić nie więcej
aniżeli 3 zajęcia, pozostałe nieobecności wymagają zaliczenia u
prowadzącego; - więcej niż 5 nieobecności powoduje automatyczne
zaliczenie pisemne
niezaliczenie przedmiotu; - kolokwium zaliczeniowe - aktywność: plus
podczas zajęć to 1 punkt doliczany do sumy zdobytych punktów podczas
kolokwium (o ile ocena ta jest pozytywna)
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Wstęp do islamu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.110.5cc2eda4a72e3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wykładu jest ukazanie złożoność fenomenu islamu. Wykład komplementarnie uwzględnia trzy poziomy
wiadomości o islamie: 1. klasyczne tematy związane z większością sunnicką (dogmaty, obowiązki prawo
i teologia itd.), 2. podziały ummy muzułmańskiej od śmierci Mahometa do czasów współczesnych (sunnizm
a szyizm, odłamy szyickie, religia druzów, jezydów, bahaistów, Ahmadijja itd.), 3. różnorodność kulturową
poszczególnych lokalnych wspólnot muzułmańskich, która nakłada się na podziały teologiczne (analiza kondycji
islamu od Maghrebu do świata malajskiego).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawową wiedzę o człowieku, jako podmiocie
konstytuującym kulturę muzułmańską, zna
podstawową terminologię religijną islamu,

SAF_K1_W02,
SAF_K1_W03

egzamin pisemny

W2

zna i rozumie podstawowe metody analizy
i interpretacji muzułmańskich tekstów religijnych ich
wykorzystania,

SAF_K1_W01,
SAF_K1_W02,
SAF_K1_W03,
SAF_K1_W05

egzamin pisemny

W3

ma świadomość złożonego charakteru kultury
symbolicznej islamu w jej historycznych i regionalnych
kontekstach,

SAF_K1_W02,
SAF_K1_W03,
SAF_K1_W04

egzamin pisemny

W4

ma wiedzę o procesach interakcji religijnych
w realiach afrykańskich oraz o procesach zmian
systemów wartości,

SAF_K1_W02,
SAF_K1_W03,
SAF_K1_W04

egzamin pisemny

W5

posiada podstawowe umiejętności wyszukiwania,
krytycznej oceny, analizowania i wykorzystywania
informacji płynącej źródeł konstytutywnych islamu.

SAF_K1_W02,
SAF_K1_W03,
SAF_K1_W04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozpoznawać i interpretować wartości różnych grup
muzułmańskich w Afryce.

SAF_K1_U01,
SAF_K1_U02

egzamin pisemny

U2

Student potraﬁ doceniać znaczenie muzułmańskiego
dziedzictwa kulturowego oraz jego wpływu
na przemiany w Afryce.

SAF_K1_U01,
SAF_K1_U02

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podjęcia kluczowych wyzwań i pojawiających się
w procesie interakcji religijnych i dialogu
międzyreliginego w Afryce,

SAF_K1_K01, SAF_K1_K02 egzamin pisemny

K2

student potraﬁ proponować sposoby praktycznego
rozwiązywania napięć religijnych w Afryce,

SAF_K1_K01, SAF_K1_K02 egzamin pisemny

K3

student potraﬁ myśleć i działać w sposób
przedsiębiorczy spełniając rolę moderatora, animatora
i konsultanta w dialogu i współpracy pomiędzy
wyznawcami islamu a pluralistycznym
społeczeństwem Zachodu.

SAF_K1_K01,
SAF_K1_K02,
egzamin pisemny
SAF_K1_K03, SAF_K1_K04

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

25

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. ŚWIAT ARABSKI PRZED NARODZINAMI ISLAMU:
- dżahilijja określenie,
- dżahilijja - cechy,
- Arabowie w przedmuzułmańskich źródłach babilońskich,
- egipskich,
- żydowskich (biblijnych)
- klasycznych,

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1

2.

2. MAHOMET,
- życie,
- twórca religii i prawa,
- narodziny wspólnoty muzułmańskiej,

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1

3.

3. KORAN,
- powstanie,
- podział,
- hermeneutyka Koranu w świecie islamu,
- rozumienie objawienia,
- typy egzegezy,
- kontrowersje wokół krytycznego badania świętej księgi,

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1, K2, K3

4.

4. DOGMATY ISLAMU:
- Bóg
- angelologia i demonologia
- eschatologia
- księgo święte
- prorocy
FILARY ISLAMU:
- szahada,
- modlitwa,
- post,
- jałmużna,
- pielgrzymka (hadżdż)

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1, K2, K3

5.

5. DŻIHAD:
- dżihad w Koranie,
- dżihad w sunnie,
- dżihad w okresie zmagań z Bizancjum
- dżihad w dobie kolonializmu
- dżihad na usługach fundamentalistów
- współczesna ewolucja idei dżihadu
- męczeństwo w islamie
MORALNOŚĆ ISLAMU:
- działania konieczne
- działania chwalebne
- działania dozwolone
- czyny naganne
- czyny zakazane
- alkohol
- apostazja
- homoseksualizm
- okaleczanie genitaliów

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1, K2, K3

6.

6. ŚWIĘTA ISLAMU:
- Ramadan,
- tzw. 5 świętych nocy,
- ‘Id al-Fitr
- ‘Id al-Adha
- Arafa
-‘Aszura,

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1, K2, K3

Sylabusy
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7.

7. TRADYCJA MUZUŁMAŃSKA:
- pojęcia: hadis, sunna,
- geneza i rozwój
- tradycjoniści (Sześć ksiąg islamu) UWAGA! – Daleki Wschód – tylko Buchari oraz
Al-Muslim, Bliski Wschód – wszyscy autorzy sześciu Ksiąg Islamu
- hadisy szyickie
- powstanie sunny według autorów muzułmańskich (2 główne stanowiska)
- powstanie sunny według orientalistów zachodnich (2 główne stanowiska)

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1, K2, K3

8. SZARIAT — MUZUŁMAŃSKIE SZKOŁY PRAWNE:

8.

- porządek źródeł w islamie
- zasady interpretowania źródeł religijnych w islamie sunnickim
- szkoła hanaﬁcka
- szkoła szaﬁ’icka
- szkoła malikicka
- szkoła hanbalicka (wahabizm, salaﬁzm)

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1, K2, K3

9.

9. UMMA MUZUŁMAŃSKA PO ŚMIERCI MAHOMETA:
- sunnici,
- szyici,
- charydżyci,
- druzowie,
- alawici,
- alewici,
- Ahmadijja

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1, K2, K3

10.

10. OBLICZA ISLAMU
- islam w Maghrebie
- islam w tzw. „Czarnej Afryce”
- islam w kontekście wojny domowej w Syrii

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1, K2, K3

11.

11. OBLICZA ISLAMU
- islam w Iranie
- islam w Pakistanie
- islam w Indiach (Sytuacja napięcia muzułmańsko-hinduskiego w Indiach)
- islam w Chinach
- islam w świecie malajskim

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1, K2, K3

12.

12. RODZINA I PRACA
- strój kobiet
- broda
- turban
- zadania kobiety
- rola mężczyzny
- kary cielesne kobiet
- poligamia
- rozwód

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1, K2, K3

13.

13. ISLAM A MNIEJSZOŚCI RELIGIJNE (CHRZEŚCIJANIE)
- Koran o chrześcijanach
- ograniczenia Karty ‘Umara
- podatki
- strój wyróżniający

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1, K2, K3

14.

14. KONFLIKT NIEKTÓRYCH ZAPISÓW SZARIATU Z KONWENCJAMI PRAW
CZŁOWIEKA ONZ
- zakaz poślubiania muzułmanki przez nie-muzułmanina
- kara śmierci za zmianę religii
- ograniczenia kultu
- bluźnierstwo

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1, K2, K3

15.

15. MODERNIZACJA ISLAMU
- racje za modernizacją islamu,
- modernizacja islamu z pozycji Zachodu
- rewizja teorii modernizacji islamu
- złożony fenomen modernizacji wewnątrz islamu

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1, K2, K3

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH OBOWIĄZKOWA (dozwolone dwie
nieusprawiedliwione nieobecności)

Wymagania wstępne i dodatkowe
1. OBOWIĄZKOWA OBECNOŚĆ. Dozwolone dwie nieusprawiedliwione nieobecności. Ze względu na syntezowanie dużych
zakresów do egzaminu bardzo przydatne są notatki z wykładów. Podstawą zaliczenia jest przyswojenie sobie wiadomości
podanych na wykładach, treści podręcznika i lektur (egzamin pisemny w formie testu) oraz przygotowanie pisemnej pracy
semestralnej na temat podany przez wykładowcę. 2. Znajomość języka angielskiego lub innych języków kongresowych (ze
względu na konieczność wykorzystania literatury obcojęzycznej w pracy semestralnej).

Sylabusy
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Szkolenie uniwersyteckie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.110.5cb0a0ede9c2e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Klasyﬁkacja ISCED

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 4

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu struktury Uniwersytetu, Wydziału, Instytutu

C2

Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami sporządzania pism i listów, oraz korzystania ze wzorów
dokumentów

C3

Zapoznanie studentów z zasadami stosowania tytulatury w życiu akademickim (powitania, pożegnania,
przedstawiania, wizytówki i reprezentacja instytucji)

C4

Zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami dot. stypendiów, grantów, konkursów naukowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie strukturę Uniwersytetu

SAF_K1_W02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ samodzielnie sporządzić oﬁcjalne
pismo lub podanie, korzystać z udostępnionych przez
jednostkę wzorów.

SAF_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U2

Student potraﬁ zastosować zasady obowiązujące
w komunikacji bezpośredniej i pośredniej
z dydaktykami oraz innymi pracownikami uczelni

SAF_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U3

Student potraﬁ wyszukać podstawowe informacje dot.
stypendiów, grantów, konkursów naukowych.

SAF_K1_U03

zaliczenie na ocenę

SAF_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do zastosowania odpowiednich
zasad autoprezentacji w zależności od typu sytuacji
uczelnianych (egzaminy, rozmowy kwaliﬁkacyjne, itp).

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

4

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
4

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
4

ECTS
0.1

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Struktura Uniwersytetu, Wydziału oraz Instytutu

W1, U1

2.

Precedencja i tytulatura w życiu akademickim

U1, U2

3.

Zasady poprawnej korespondencji: sporządzanie pism, listów i podań

U1, U2

4.

Stypendia, granty i konkursy naukowe

U3

5.

Zasady autoprezentacji w zależności od typu sytuacji uczelnianych

K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
uzyskanie minimum 51% punktów z testu końcowego, obecność na
zajeciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Lektorat języka suahili poz. 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.130.5cc2eda5a1d03.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 90

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 90

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kurs praktycznej nauki języka suahili na poziomie podstawowym (poziom pierwszy)

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe informacje na temat języka suahili oraz
przestrzeni jego użytkowania.

SAF_K1_W01,
SAF_K1_W04,
SAF_K1_W05

zaliczenie na ocenę,
egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Posiada podstawowy zakres kompetencji
pozwalających na podstawową komunikację w języku
suahili.

SAF_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
egzamin

U2

Posiada umiejętności językowe w zakresie dziedzin
nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla
studiowanego kierunku, zgodne z wymaganiami
określonymi dla poziomu A1/A2 Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego

SAF_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
egzamin

SAF_K1_K02, SAF_K1_K04

zaliczenie na ocenę,
egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym
wykazując się podstawowym poziomem kompetencji
komunikacyjnej w środowisku międzykulturowym

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

90

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

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 testu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
120

ECTS
4.0
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Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kurs praktycznej nauki języka suahili na poziomie podstawowym (poziom
pierwszy). Omówienie sytuacji językowej. Nauka alfabetu. Nauka fonetyki. Nauka
podstawowych struktur frazeologicznych i gramatycznych. Nauka słownictwa
związanego z tematyką życia codziennego

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, inscenizacja, wykład z prezentacją multimedialną, gra dydaktyczna, rozwiązywanie
zadań, metody e-learningowe, konwersatorium językowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Kurs zakończony egzaminem rocznym. Egzamin składa się z części
pisemnej i ustnej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie
semestru zimowego i letniego na ocenę. Zaliczenie semestru: Podstawą
zaliczenie na ocenę oceny semestralnej jest średnia ocen z dwóch sprawdzianów (w formie
pisemnej i ustnej). Ponadto na ocenę semestralną ma również wpływ
średnia ocen z: kartkówek, odpowiedzi ustnych i zadań domowych. Nie
dopuszcza się więcej niż 6 nieobecności w ciągu semestru.

Semestr 2
Metody nauczania:
inscenizacja, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe,
konwersatorium językowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Kurs zakończony egzaminem rocznym. Egzamin składa się z części
pisemnej i ustnej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest
zaliczenie semestru zimowego i letniego na ocenę. Zaliczenie
semestru: Podstawą oceny semestralnej jest średnia ocen z dwóch
sprawdzianów (w formie pisemnej i ustnej). Ponadto na ocenę
semestralną ma również wpływ średnia ocen z: kartkówek,
odpowiedzi ustnych i zadań domowych. Nie dopuszcza się więcej
niż 6 nieobecności w ciągu semestru.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość angielskiego umożliwiająca korzystanie z podręczników.

Sylabusy
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Al-Andalus and Its Heritage. Myth and Reality of Muslim Spain
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.603e4ac286498.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

The student has general, synthetic knowledge regarding Al-Andalus and its heritage

C2

The student is able to name and characterize the basic, distinctive features of the Islamic culture in Spain and
important historical changes in Al-Andalus

C3

The student is aware of the socio-cultural background and historical conditions of Muslim, Christian and Jewish
societies of medieval Spain

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

the socio-cultural background and historical conditions
of Muslim, Christian and Jewish societies of medieval
Spain

SAF_K1_W06

esej

SAF_K1_U05,
SAF_K1_U06

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

characterize the basic, distinctive features of the
Islamic culture in Spain and important historical
changes in Al-Andalus

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

determining universal values, typical for heritage of
the Al-Andalus and it's historical and cultural
continuation

SAF_K1_K01, SAF_K1_K05 esej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie eseju

60

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

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 collapse of the Visigothic Kongdom in Spain

W1, U1

2.

The Muslim conquest of Spain and its political and cultural consequences

W1, U1, K1

3.

Coroba Emirate/Caliphate

W1, U1, K1

4.

Los reinos de taifas (the party kings)

W1, U1, K1

5.

Muslims, Christians and Jews under Islamic rule in Spain

W1, U1, K1

6.

"Renaissance of Islam" according to Almoravids and Almohads

W1, U1

7.

Muslim philospophy and educational institutions in Al-Andalus

W1, U1, K1

8.

Hispano-Arabic Poetry

U1

9.

Medieval Hebrew poems of Al-Andalus

W1, U1

Sylabusy
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10.

An Arab Andalusian musical tradition

U1, K1

11.

Muslim architecture of Al-Andalus

U1, K1

12.

Muslims and Jews under Christian rule

W1

13.

The Myth of the Andalusian paradise

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
English

Wymagania wstępne i dodatkowe
a) dopuszczalne są trzy nieobecności nieusprawiedliwione; b) w przypadku większej liczby nieobecności warunkiem
dopuszczenia do egzaminu jest opracowanie dodatkowego materiału wskazanego przez wykładowcę; c) egzamin pisemny; d)
zaliczenie egzaminu: 60%=dst (3,0)

Sylabusy
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Amazigh or Berbers? Native People of Northern Africa: Their History and
Culture
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.6040f497aa10f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

The student has general synthetic knowledge regarding Berbers as an ethnic component native to large parts of
Africa

C2

The student is able to name and characterize the basic distinctive features of Berber culture and important
historical changes in the region

C3

The student is aware of the socio-cultural background and political inﬂuence of Berbers in North Africa and West
Africa

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

SAF_K1_W02,
the complexity, diversity and importance of Berbers as SAF_K1_W03,
an ethnic group native to North Africa and West Africa SAF_K1_W04,
SAF_K1_W06

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

recognize historical, cultural and social importance of
various Berber tribes and communities in the past and
present times

SAF_K1_U02,
SAF_K1_U03,
SAF_K1_U04

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

forecasting of social, economic and political processes
in North and Westt Africa aﬀecting the survival,
development or threat of a given ethnic community

SAF_K1_K01,
esej
SAF_K1_K02, SAF_K1_K03

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie eseju

60

przygotowanie do zajęć

25

analiza i przygotowanie danych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

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.

Berbers or Amazighen? Names of the Berber tribes

W1, U1

2.

Languages/dialects, scritpure and cutural tradition of Berbers

W1

3.

History of Berber tribes in antiquity and medieval times

U1

4.

Berbers and Islam

U1

5.

Berber inﬂuence in Al-Andalus

U1

6.

Berbers in modern history

W1, U1, K1

7.

Notable persons in of Berber origin in Christian and Islamic history

W1, U1

Sylabusy
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8.

Berber culture

U1

9.

Political consequences of Berber separatism in the past and present times

W1, U1, K1

10.

Religion of Berbers - an overview

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
English

Wymagania wstępne i dodatkowe
a) dopuszczalne są trzy nieobecności nieusprawiedliwione; b) w przypadku większej liczby nieobecności do dopuszczenia do
egzaminu wymagane jest opracowanie dodatkowego materiału wybranego przez wykładowcę (6 stron znormalizowanych,
bibliograﬁa, przypisy); d) zaliczenie przedmiotu: esej (6 stron znormalizowanych, bibliograﬁa, przypisy)

Sylabusy
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Antropologia świata arabskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.5cc2eda7174ed.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem jest przekazanie wiedzy z zakresu złożoności fenomenu arabskiej kultury na Bliskim Wschodzie w ramach
dyscypliny antropologicznej, także w kontekście relacji ze społeczeństwami z kontynentu afrykańskiego
(subsaharyjskiego)

C2

Celem jest zapoznanie studentów z podstawowymi aspektami kulturowymi i politycznymi, związanymi z różnymi
formami rozwoju arabskiej kultury i polityki

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student(ka) zna podstawową terminologię nauk
humanistycznych i kulturowych, ze szczególnym
uwzględnieniem specyﬁki Bliskiego Wschodu i Afryki

SAF_K1_W01,
SAF_K1_W04,
SAF_K1_W05,
SAF_K1_W06

zaliczenie pisemne

W2

Student(ka) zna i rozumie procesy zmiany struktur,
systemów wartości,instytucji oraz typów więzi
społecznej w procesach zmian społecznych na Bliskim
Wschodzie i Afryki

SAF_K1_W01,
SAF_K1_W04,
SAF_K1_W05,
SAF_K1_W06

zaliczenie pisemne

W3

Student(ka) zna i rozumie rolę jednostki w wybranych
społeczeństwach świata arabskiego na Bliskim
Wschodzie i Afryki

SAF_K1_W01,
SAF_K1_W04,
SAF_K1_W05,
SAF_K1_W06

zaliczenie pisemne

W4

Student(ka) zna i rozumie schematy przenikania się
różnorodnych tendencji, takich jak religia
na rzeczywistość kulturową i społeczno-polityczną
regionu, zarówno w ujęciu historycznym jak
i współczesnym

SAF_K1_W01,
SAF_K1_W04,
SAF_K1_W05,
SAF_K1_W06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student(ka) potraﬁ analizować i interpretować
konkretne zjawiska kulturowe,religijne i społeczne
zachodzące na obszarze Bliskiego Wschodu i Afryki

SAF_K1_U01,
SAF_K1_U04,
SAF_K1_U05

zaliczenie pisemne

U2

Student(ka) potraﬁ wykorzystać wiedzę teoretyczną
do samodzielnej i krytycznej analizy rzeczywistości
bliskowschodniej i Afryki w ujęciu antropologicznym

SAF_K1_U01,
SAF_K1_U04,
SAF_K1_U05

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student(ka) ma świadomość odpowiedzialności
i znaczenia wartości kulturowych i godności człowieka
na różnych poziomach rzeczywistości społecznej

SAF_K1_K01

zaliczenie pisemne

K2

Student(ka) jest gotów do pogłębiania znajomości
specyﬁki uwarunkowań społecznych świata arabskiego SAF_K1_K01
oraz w Afryce i ich kompleksowego charakteru

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Orientalizm, kolonializm i dekolonizacja- ich wpływ na badania antropologiczne
świata arabskiego

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

2.

Dominujące strefy badań antropologicznych w XX w.: plemienność, islam, kobiety
w świecie arabskim

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

3.

Islam- nowe metody badań antropologicznych. Studium przypadku. Nowe sfery
badań antropologicznych: „everyday islam”

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

4.

Wpływ nacjonalizmu panarabskiego i poszczególnych nacjonalizmów
terytorialnych na różne zjawiska kulturowe świata arabskiego

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

5.

Antropologia przemocy; terroryzm a humanizm na Bliskim Wschodzie

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

6.

Antropologia młodzieży i negocjacje wartości kulturowych oraz społecznych na
Bliskim Wschodzie

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

7.

Antropologia oporu i ruchów społecznych na Bliskim Wschodzie, ze szczególny
uwzględnieniem Arabskiej Wiosny

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

8.

Antropologia płci- czynniki religijne, polityczne i społeczne na Bliskim Wschodzie

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

9.

Antropologia prawa, w tym szczególne uwzględnienie szariatu i różnorodnych
form jego interpretacji. Rozwój autorytetów religijnych na Bliskim Wschodzie.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

10.

Antropologia muzyki i sztuki, w tym tworzenie się dzięki nim nowych sieci relacji
pomiędzy młodzieżą arabską na Bliskim Wschodzie, szczególnie ich wykorzystanie
w kontekście Arabskiej Wiosny

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

11.

Antropologia zabawy, wykorzystanie zjawiska organizacji czasu wolnego w
ramach szerszej koncepcji kultury islamskiej i nowych ruchów społecznych i
kulturowych

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

12.

Antropologia turystyki na Bliskim Wschodzie, jej wykorzystanie w ramach
reprezentacji tożsamości, polityki państwowej, idei społecznych i kulturowych
(turystyka halal)

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

13.

Antropologia sportu na Bliskim Wschodzie, jego wykorzystanie w ramach
reprezentacji tożsamości, polityki państwowej, idei społecznych i kulturowych

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

14.

Antropologia miasta, wzajemne relacje kształtowania się przestrzeni publicznej i
kulturowej na Bliskim Wschodzie

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, metoda sytuacyjna, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Dopuszczenie do testu: a) dopuszczalne są trzy nieusprawiedliwione
nieobecności, b) w przypadku większej liczby nieobecności wymagane jest
opracowanie dodatkowego materiału wskazanego przez
zaliczenie pisemne
prowadzącego(minimum 6 stron znormalizowanych, przypisy oraz
bibliograﬁa) Forma zaliczenia: c) test pisemny w formie pytań otwartych,
d) uzyskanie pozytywnej oceny, tj. 3,0 = 50% testu
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Artystyczny Tel-Awiw naprzeciw uduchowionej Jerozolimy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.603e464bd4960.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przybliżenie życia artystycznego Tel-Awiwu oraz będącej w opozycji doń, wielorakiej w swej religijności,
uduchowionej Jerozolimy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student rozumie złożone i tak różne społeczności
wielkomiejskie Tel-Awiwu i Jerozolimy.

SAF_K1_W06

zaliczenie ustne
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student jest w stanie przedstawić genezę i rozwój TelAwiwu z jego bogatą paletą życia kulturalnego
i artystycznego. Podobnie student rozumie złożoność
życia duchowego i religijnego mieszkańców
Jerozolimy.

SAF_K1_U05,
SAF_K1_U06

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest przygotowany do wizyty w świecie kutury
Tel-Awiwu oraz do odwiedzin miasta trzech religii Jerozolimy...

SAF_K1_K01, SAF_K1_K05 zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

konsultacje

2

przeprowadzenie badań literaturowych

10

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do egzaminu

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przygotowanie do zajęć

8

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Początki Tel-Awiwu sięgają 1909 r. Nazywane jest także jako Białe Miasto, Non
Stop City czy Miasto, które nigdy nie zasypia. Już po założeniu Państwa Izraela,
Tel-Awiw połączył się z Jaﬀą, pamiętającą starożytne czasy. Zdaniem ONZ, TelAwiw-Jaﬀa to stolica Izraela, gdzie otwarto ambasady wielu krajów. A jednak dla
Izraelczyków stolicą jest Jerozolima! Mimo, że dystans dzielący te dwa miasta jest
nieduży, to zaledwie niecała godzina jazdy, ma się wrażenie, iż pomiędzy TelAwiwem a Jerozolimą rozpościera się przepaść. Tel-Awiw jest metropolią
śródziemnomorską z szerokimi plażami, hotelami, architekturą z czasów Mandatu
Brytyjczyków (Bauhaus - Białe Miasto). Zwracają uwagę liczne wysokościowce,
których docelowo ma stanąć sto. Wszędzie są gwarne kafejki, knajpki czy puby muzyka gra także na ulicy. Miasto znane jest z galerii artystycznych, muzeów, kin
i teatrów - na czele z narodowym teatrem Habima. A Jerozolima? To święte miasto
dla rzesz pielgrzymów zdążających do Ściany Płaczu, na Wzgórze Świątynne czy
do Bazyliki Grobu Pańskiego. W wąskich uliczkach Starego Miasta słychać
wielojęzyczny tłum turystów, ale między nimi spieszą na modlitwę ultraortodoksi z
Mea Szearim. Najwyższy punkt miasta wznosi się na 818 m npm i jest to Góra
Oliwna, skąd rozpościera się słynna panorama na Stare Miasto. Tu w świetle
popołudniowego słońca rozumiemy określenie "Złota Jerozolima". Trochę poniżej
wierzchołka znajduje się Ogród Getsemane, gdzie Jezus cierpiał, czekając na
wypełnienie swojej misji. Na stokach góry położony jest najświętszy cmentarz
żydowski, gdzie chciałby spocząć każdy gorliwy wyznawca judaizmu...

W1, U1, K1

2.

Czasem słychać pytanie o stolicę Izraela. Tak, Tel-Awiw to stolica sztuki, kultury i
rozrywki. A niecałe 70 km na wschód leży stolica ducha i religijności - Jerozolima.
Czy są to dwa kompletnie różne światy? Tel-Awiw to bardzo młode miasto,
założone dopiero ponad 100 lat temu. Nie dziwi zatem, że w Izraelu to bardzo
nowoczesne miasto, które łatwo skojarzyć ze światem zachodnim. W Jerozolimie
zaś, przed około 3000 laty król Dawid zakładał swoją stolicę. A dziś jest to święte
miasto dla religijnych Żydów, dla muzułmanów oraz dla chrześcijan...

K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywność na zajęciach - mile widziane prezentacje studentów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zainteresowanie przedmiotem.

Sylabusy
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Battle of Words: What Can We Learn about the Middle Eastern Conﬂict
Reading Speeches, Documents and Maps?
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.603e449b06551.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

G1

The course is planned as a collaborative work on diﬀerent primary sources pertaining to the Middle Eastern
conﬂict. During meetings, we will read, analyse and discuss together sundry texts that will help better
understand motivations, goals and narratives of diﬀerent actors. Among others, we will deal with: UN resolutions,
Israeli settlements maps, key speeches of Middle Eastern politicians, charter of Hamas, the Afghanistan Papers or
Donald Trump's 'Deal of the Century' proposal.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Understanding of the multi-faceted background and
dynamics of the major Middle Eastern Conﬂicts.

SAF_K1_W06

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student presents hypotheses relating to the Middle
Eastern Security Complex and is able to verify them.

SAF_K1_U03

zaliczenie ustne

U2

Student is able to explain complex processes and
phenomena related to the security in the Middle East
in English.

SAF_K1_U05

zaliczenie ustne

SAF_K1_K05

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student engages in the discussions and activities
aimed at solving security-related problems in the
MENA region.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza dokumentów programowych

30

analiza problemu

30

analiza źródeł historycznych

15

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie projektu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

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.

Middle Eastern Security Complex – power relations, patterns of amity and enmity,
subcomplexes, securitization.

W1, U1, U2, K1

2.

In the beginning Modernity created national movements. Genesis of the ArabIsraeli conﬂict.

W1, U1, U2, K1

3.

Gideon and Midianites: Modern Israel’s security doctrine.

W1, U1, U2, K1

4.

Palestinian national movement from the emergence of PLO to the First Intifada.

W1, U1, U2, K1

Sylabusy
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5.

The time of Arab-Israeli agreements – from Yom Kippur to Oslo.

W1, U1, U2, K1

6.

After Oslo: perpetuity of negotiations and disappointments.

W1, U1, U2, K1

7.

Israeli-Iranian rivalry: No longer a shadow war?

W1, U1, U2, K1

8.

Signiﬁcance of non-state actors: The case of terrorilla.

W1, U1, U2, K1

9.

Lone-wolf terrorism.

W1, U1, U2, K1

10.

Simulation – Israeli-Palestinian peace negotiations.

W1, U1, U2, K1

11.

Sunni and Shia Islam, world powers and proxy wars.

W1, U1, U2, K1

12.

Dispute over the model of the Sunni Muslim State in the Middle East.

W1, U1, U2, K1

13.

Conﬂicts in the borderlands (e.g. Afghanistan).

W1, U1, U2, K1

14.

Region of the perpetual conﬂict? Discussion on the causes of instability in the
MENA.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, inscenizacja, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
a) participation in discussions (30%) – understanding of the reading
materials assigned for each session will be assessed b) participation in
discussions (30%) – understanding of the materials analysed during
classes (oﬃcial documents, maps) will be assessed c) participation in the
ﬁnal simulation (40%) – knowledge and understanding of the arguments
and interests of the actors involved in the peace negotiations will be
assessed

Wymagania wstępne i dodatkowe
-

Sylabusy
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Chiny wobec Afryki i Bliskiego Wschodu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.603e4fcdf389c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z polityką zagraniczną ChRL wobec Afryki i Bliskiego Wschodu

C2

Wykształcenie u studentów podstawowych umiejętności w zakresie analizy polityki zagranicznej Chin wobec
Afryki i Bliskiego Wschodu

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie założenia oraz sposób
prowadzenia polityki zagranicznej ChRL wobec Afryki
i Bliskiego Wschodu

SAF_K1_W03,
SAF_K1_W06

zaliczenie pisemne,
prezentacja

SAF_K1_U03

zaliczenie pisemne,
prezentacja

SAF_K1_K01

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ analizować stosunki międzynarodowe
z uwzględnieniem polityki zagranicznej ChRL wobec
Afryki i Bliskiego Wschodu

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotowy do samodzielnego poszerzania
wiedzy o roli Chin w Afryce i na Bliskim Wschodzie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

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.

Zagadnienia wstępne. Najważniejsze instrumenty badań i poziomy analizy

W1, U1, K1

2.

Polityka zagraniczna a realizm neoklasyczny

W1, U1, K1

3.

Specyﬁka polityki zagranicznej Chin

W1, U1, K1

4.

Afryka i Bliski Wschód a regiony geopolityczne

W1, U1, K1

5.

Obecność Chin w Afryce i na Bliskim Wschodzie w latach 1949-1992

W1, U1, K1

6.

Rola Chin w Afryce i na Bliskim Wschodzie w latach 1992-2012

W1, U1, K1

7.

Zmiana w polityce Chin po 2012 r.

W1, U1, K1

8.

Stosunki bilateralne Chin z państwami Levantu

W1, U1, K1

9.

Stosunki bilateralne Chin z państwami Zatoki Perskiej

W1, U1, K1

Sylabusy
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10.

Stosunki bilateralne Chin z państwami Afryki Północnej

W1, U1, K1

11.

Stosunki bilateralne Chin z państwami Afryki Subsaharyjskiej

W1, U1, K1

12.

FOCAC i chiński multilateralizm w Afryce

W1, U1, K1

13.

Chiny, Afryka i Bliski Wschód a organizacje międzynarodowe

W1, U1, K1

14.

Chiny wobec konﬂiktów w Afryce i na Bliskim Wschodzie

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia kursu jest udział w zajęciach (możliwe
są dwie nieobecności), przedstawienie prezentacji (50%) oraz
uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia końcowego (50%).
Zaliczenie końcowe przeprowadzane jest w formie pisemnej
(test).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Dopuszczalne są dwie nieobecności.

Sylabusy
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Culinary cultures and food politics of the MENA region
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.1587039921.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie Studentów ze specyﬁką kultur żywienia i problematyką polityki żywieniowej
w regionie MENA

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

współczesne uwarunkowania kultury kulinarnej
i polityki żywieniowej MENA

SAF_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

opisać rozwój kultury kulinarnej i żywieniowej w MENA, SAF_K1_U01,
jej przejawy i wpływ na lokalne społeczeństwa
SAF_K1_U04

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

promocji wiedzy o współdziałaniu elementów kultury
żywieniowej w MENA i jej przejawach w polskim
kontekście

SAF_K1_K01, SAF_K1_K04

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza problemu

20

przygotowanie do testu zaliczeniowego

25

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Przepisy żywieniowe w kulturze arabskiej a specyﬁka zasad islamu
Historia kuchni regionu MENA – o rozwoju z perspektywy kulinarnej
O różnicach w kulinarnej kulturze i żywieniu w regionie MENA – specyﬁka
lokalności
Kultura posiłków na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej – od tradycji do
współczesności
Makdonaldyzacja kultury żywieniowej?

1.

W1, U1, K1

Historia falafela – przegląd najbardziej znanych potraw i ich wymiar społeczny
Wojny hummusowe czyli kulinarny wymiar konﬂiktu w regionie
Chleb znaczy życie – o wymiarze społeczno-politycznym żywienia na Bliskim
Wschodzie i w Afryce Północnej
Mecca Cola – o przykładach lokalnych produktów w wymiarze globalizacji
Eko halal – o żywieniu ekologicznym

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza przypadków, gra dydaktyczna, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład
konwersatoryjny, metoda sytuacyjna
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu będzie: Obecność oraz
aktywność podczas zajęć, uczestnictwo w dyskusjach, związanych z
literaturą kursową. Analiza case study, przygotowywanego w
trakcie semestru przez Studenta/kę. Konieczność zaliczenia co
najmniej 60% z pisemnego testu końcowego z materiału
kursowego. Test będzie się składał z pytań otwartych, dotyczących
szerszego kontekstu (kulturowego) tradycji żywieniowych i
kulinarnych w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2

Sylabusy
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Culture and language of Israel - Ivrit - część 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.62020a0d57297.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z fenomenem odrodzenia języka hebrajskiego jako języka żywego na przełomie XIX/XX
wieku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Fenomen witalności "iwritu", języka pochodzącego
z czasów biblijnych, a który zaadaptował się
do współczesności.

SAF_K1_W06

zaliczenie ustne
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Umiejętności – Student potraﬁ:
Opisać kulisy wskrzeszenia hebrajskiego do wymogów
codzienności.

U1

SAF_K1_U06

zaliczenie ustne

SAF_K1_K05

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Scharakteryzowania wpływu innych języków
na słownictwo współczesnego hebrajskiego.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

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.

Pogromy w carskiej Rosji w II połowie XIX w. spowodowały exodus Żydów w
kierunku Palestyny. Stopniowy napływ kolejnych żydowskich imigrantów oraz
rosnąca świadomość narodowa - syjonizm wpłynęły na konieczność powrotu
również do języka Tanachu - hebrajskiego. Ten proces zainicjował Eliezer BenYehuda, który brakujące słowa i rdzenie zapożyczał z pokrewnego języka
semickiego - arabskiego. Z czasem, dzieło Eliezera, poprowadziła Akademia
Języka Hebrajskiego w Jerozolimie...

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, grywalizacja, konwersatorium językowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, gra dydaktyczna, dyskusja,
wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, burza mózgów, inscenizacja, metoda
sytuacyjna, seminarium, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywność na zajęciach, mile widziane prezentacje studentów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zainteresowanie tematem.

Sylabusy
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Demokratyzacja w Afryce
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.1589456131.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uzyskanie przez studentów pogłębionej wiedzy szczegółowej (obejmującej terminologię, teorię i fakty) w zakresie
problematyki procesu demokratyzacji w Afryce.

C2

Dogłębne zrozumienie przez studentów treści przekazywanych na zajęciach, dotyczących procesu demokratyzacji
w Afryce.

C3

Nabycie przez studentów umiejętności przeprowadzania krytycznej analizy i interpretacji, również w perspektywie
porównawczej, najważniejszych elementów procesu demokratyzacji w Afryce.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

94 / 404

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie terminologię w zakresie
problematyki procesu demokratyzacji w Afryce.

SAF_K1_W03

zaliczenie na ocenę,
kazus, prezentacja

W2

Student zna i rozumie teorię w zakresie problematyki
procesu demokratyzacji w Afryce.

SAF_K1_W05

zaliczenie na ocenę,
kazus, prezentacja

W3

Student zna i rozumie fakty w zakresie problematyki
procesu demokratyzacji w Afryce.

SAF_K1_W02,
SAF_K1_W04

zaliczenie na ocenę,
kazus, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ przeprowadzić krytyczną analizę
najważniejszych zjawisk i procesów z zakresu
problematyki demokratyzacji w Afryce.

SAF_K1_U01,
SAF_K1_U03

zaliczenie na ocenę,
kazus, prezentacja

U2

Student potraﬁ przeprowadzić krytyczną interpretację
najważniejszych zjawisk i procesów z zakresu
problematyki demokratyzacji w Afryce.

SAF_K1_U02

zaliczenie na ocenę,
kazus, prezentacja

U3

Student potraﬁ prezentować i omawiać zagadnienia
szczegółowe z zakresu problematyki demokratyzacji
w Afryce.

SAF_K1_U04

zaliczenie na ocenę,
kazus, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do poruszania się w problematyce
środowisk wielokulturowych.

SAF_K1_K02

zaliczenie na ocenę,
kazus, prezentacja

K2

Student jest gotów do rozpoznania specyﬁki procesu
demokratyzacji w głównych kulturach i regionach
Afryki.

SAF_K1_K03

zaliczenie na ocenę,
kazus, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza problemu

10

przeprowadzenie badań literaturowych

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie referatu

10

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
- Wprowadzenie do podstawowej terminologii (władza typu nowoczesnego, władza
tradycyjna, konceptualizacja państwa, demokratyzacja, różne rozumienie pojęcia
demokracja, autorytaryzm i in.).- Demokracja większościowa i konsensualna;
demokracja liberalna i nieliberalna;użyteczność tych podziałów w kontekście
afrykańskim;- Główne i drugorzędne funkcje władzy tradycyjnej i typu
nowoczesnego w Afryce Subsaharyjskiej i Północnej;- Demokratyzacja a stabilność
polityczna i pokój;- Specyﬁka demokratyzacji w państwach Afryki Północnej:
bariery, metody,koncepcje, wzorce, rezultaty;- Specyﬁka demokratyzacji w Afryce
Subsaharyjskiej: bariery, metody, koncepcje,wzorce, rezultaty;- Problem braku
demokratyzacji w państwach-eksporterach surowców energetycznych;- Indeks
demokracji (Democracy Index) – interpretacja pozycji państw afrykańskich;Specyﬁka partii politycznych w Afryce Subsaharyjskiej i Północnej oraz rola
opozycji parlamentarnej;- Formy przejściowe między autorytaryzmem a
demokracją - autorytaryzm rywalizacyjny, reżim hybrydalny;- Problem kooptacji
opozycji - perspektywa porównawcza autorytaryzmu i demokracji;- Rola
społeczeństwa obywatelskiego w demokratyzacji; wybitni afrykańscy aktywiści
społeczeństwa obywatelskiego i ich metody działania;- Korelacja między władzą
demokratyczną a rozwojem cywilizacyjnym w Afryce Subsaharyjskiej i Północnej;
problem tzw. good governance;- Kwestia efektywności władzy demokratycznej w
warunkach społeczeństw wielosegmentowych;- Rola armii i religii w
demokratyzacji;- Cofanie się przemian demokratycznych; tzw. demokracja o
niskiej jakości; studia przypadków.

1.

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

Dostosowanie zajęć do formy zdalnej powoduje, że kolejność omawianych
zagadnień może być różna, a niektóre zagadnienia mogą być łączone i omawiane
w oparciu o studia przypadków.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
kazus, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa (dozwolone są dwie
nieobecności nieusprawiedliwione zwolnieniem lekarskim).
Wykładowca oceni przygotowany samodzielnie przez każdego
studenta referat, który powinien dotyczyć stanu demokratyzacji w
wybranym państwie Afryki i odpowiadać na następujące pytanie
ogólne: Dlaczego w wybranym państwie Afryki udało się
przeprowadzić demokratyzację lub nie udało się jej przeprowadzić?
Wykładowca oceniając pracę studenta zwróci uwagę na umiejętność
syntetycznego przedstawienia danego zagadnienia, znaczenie
przytoczonych faktów, rozumienie i stosowanie fachowej
terminologii, krytyczną analizę i poglądy własne.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa (dozwolone są dwie nieobecności nieusprawiedliwione zwolnieniem lekarskim).

Sylabusy
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Diplomacy in the Hand of History: Diplomatic Relations of Germany,
Poland and Czechia with Israel
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.6038bf09d406b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

After attending the course, students will get a better understanding of the following topics: The state of current
diplomatic relations of the three Central European countries with Israel; A complex history of ‘the Jewish
question’ in Central Europe and its impact on diplomatic relations with Israel; Speciﬁc aspects of diplomatic
relations between the three Central European countries and Israel from 1948 till today; The role of memory
politics on foreign policy formation.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

The student knows and understands the
multidimensional and complex relation between Israel
and European states

SAF_K1_W01,
SAF_K1_W05

projekt, esej, prezentacja

SAF_K1_U02,
SAF_K1_U03

projekt, esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

-interpret the genesis of speciﬁc social phenomena
and the role they played in the political space in Israel
vis a vie its relations with selected European states as
a case study -provide a research hypothesis and, by
analyzing various factors, present a description and
solution to the discussed problem

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

to increase his competencies by participating in
projects aimed at spreading knowledge about the
international between the societies of the Middle East
and Europe to act as the initiator of relations in
international cooperation between the societies of the
Middle East and North Africa and the international
environment

SAF_K1_K03, SAF_K1_K04 projekt, esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza badań i sprawozdań

20

analiza i przygotowanie danych

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
130

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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History as a driving force of German, Polish, and Czech relations with Israel
In this part, we will focus on the historical roots of the diplomatic relations of the
three countries with Israel. We analyze historical events that have had an impact
on the bilateral relations between the Jewish state and each of these countries.
We discuss how the memory politics/politics of history were and are (mis)used by
diﬀerent stakeholders and how this aﬀected and aﬀects bilateral relations. In the
last step, we will compare the memory politics of Germany, Poland, and Czechia.
This will help us to analyse the impact of these politics on both the bilateral
relations of these countries with Israel, as well as on the relations between
Germany, Poland and the Czech Republic.

1.

Bilateral German, Polish, and Czech Relations with Israel
In the second part of the course, we trace the history of the bilateral relations of
each of the three countries with Israel. This history can be divided into two major
periods: the Cold War and the three decades after the reuniﬁcation of Europe. We
will investigate the themes and decisive events that deﬁned and shaped those
bilateral relations. Thereafter, we will analyse similarities and diﬀerences in the
development of those relations of (the two) Germany(ies), Poland, and
Czech(oslovakia) with Israel.

2.

W1, U1, K1

W1, K1

Current topics in bilateral relations
The EU foreign policy, Central and Eastern Europe, and Israel
This part explores the recent situation of bilateral relations of the three countries
with Israel. Furthermore, we look at the impact of the three countries on the EU
foreign policy towards Israel. We will ask whether or not there exists a uniquely
Central European position towards Israel and whether or not this ﬁnds its
expression in the greater frame of the EU

3.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Active Participation A presentation on a selected topic related to
projekt, esej, prezentacja the current diplomatic relations between the Central European
countries and Israel Final essay Attendance

Wymagania wstępne i dodatkowe
basic knowledge of international social, cultural and political relations

Sylabusy
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Dynamika ruchów społecznych na Bliskim i Dalekim Wschodzie. Od teorii
do studium przypadku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.1587041025.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Badania ruchów społecznych są jedną z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin z zakresu nauk społecznych,
politycznych i psychologicznych. Problematyka działań zbiorowych zajmuje „szczególne miejsce w reﬂeksji
socjologicznej” i podejmowana jest przez badaczy z wielu ośrodków akademickich na świecie. Klasyczne
koncepcje i modele teoretyczne, opisujące warunki powstawania ruchów społecznych odnosiły się
do rzeczywistości społeczno-politycznej w krajach demokratycznych. W miarę rozwoju badań coraz więcej
naukowców wskazywało na różnice w organizacji ruchów społecznych m.in. w państwach regionu MENA lub
w państwach azjatyckich. Celem niniejszych zajęć jest zapoznanie studentów z najnowszą wiedzą z zakresu
problematyki ruchów społecznych. Uczestnicy kursu poznają modele teoretyczne i koncepcje wykorzystywane
w badaniach nad działaniami zbiorowymi, odnosząc je do społeczno-politycznej przestrzeni, w jakiej znajdują
społeczeństwa z regionu Bliskiego i Dalekiego Wschodu.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie najważniejsze modele
teoretyczne i koncepcje z zakresu socjologii ruchów
społecznych.

SAF_K1_W01,
SAF_K1_W02,
SAF_K1_W03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ analizować i interpretować działania
zbiorowe w społeczno-politycznej przestrzeni
w regionie Bliskiego i Dalekiego Wschodu.

SAF_K1_U02,
SAF_K1_U03,
SAF_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U2

Student potraﬁ wykorzystać wiedzę z zakresu
metodologii badań do samodzielnych badań nad
wybranymi aspektami ruchów społecznych.

SAF_K1_U01,
SAF_K1_U02,
SAF_K1_U03

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do o wykorzystania swej wiedzy
w dalszych etapach kształcenia.

SAF_K1_K02, SAF_K1_K03 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

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.

Najważniejsze pytania w analizie ruchów społecznych.

W1, U1, U2, K1

2.

Uwarunkowania powstania i rozwoju ruchów społecznych.

W1, U1, U2, K1

3.

Aktorzy ruchów społecznych (rola i znaczenie sojuszników i przeciwników ruchów
społecznych).

W1, U1, U2, K1

Sylabusy
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4.

Organizacje ruchów społecznych (dylematy organizacyjne ruchów społęcznych;
rodzaje organizacji społecznych).

W1, U1, U2, K1

5.

Repertuar działań w ruchach społecznych i cykle protestu.

W1, U1, U2, K1

6.

Rola sieci w ruchach społecznych.

W1, U1, U2, K1

7.

Dlaczego ruchy społeczne zanikają?

W1, U1, U2, K1

8.

Media a ruchy społeczne (ruchy społęczne i internet).

W1, U1, U2, K1

9.

Strategie ruchów społecznych i ich skutki.

W1, U1, U2, K1

10.

Badanie ruchów społecznych (metody i techniki badań ruchów społecznych oraz
problemy etyczne).

W1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
grywalizacja, analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

1.Studenci zobowiązani są do przygotowania prezentacji na wybrany
zaliczenie na ocenę temat. 2. Egzamin będzie obejmował materiał przedstawiony na
zajęciach.
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Dysfunkcyjność państw afrykańskich
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.5cc2eda5c3000.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem modułu jest przybliżenie studentom zjawiska państw dysfunkcyjnych na kontynencie afrykańskim. Analiza
prowadzona będzie w kontekście regionalnym oraz szerszym kontekście globalnym, z uwzględnieniem
uwarunkowań historycznych. Jedną z wiodących metod dydaktycznych będzie metoda studium przypadku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student rozumie i stosuje terminy opisujące zjawisko
dysfunkcyjności państw.

SAF_K1_W01,
SAF_K1_W02,
SAF_K1_W03

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

W2

Student zna podstawowe metody badawcze oraz
perspektywy teoretyczne wykorzystywane przy
badaniu problematyki państw dysfunkcyjnych.

SAF_K1_W01,
SAF_K1_W02,
SAF_K1_W03

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

W3

Student zna i rozumie problemy afrykańskich państw
dysfunkcyjnych i ich konsekwencje dla
bezpieczeństwa międzynarodowego, jak również
międzynarodowych stosunków politycznych
i gospodarczych na kontynencie afrykańskim.

SAF_K1_W01,
SAF_K1_W02,
SAF_K1_W03

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

U1

Student potraﬁ wykorzystać nabytą wiedzę
teoretyczną przy analizie i interpretacji problemów,
z którymi zmagają się afrykańskie państwa
dysfunkcyjne.

SAF_K1_U02,
SAF_K1_U04

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

U2

Student potraﬁ wymienić i przeanalizować konteksty
dysfunkcyjności państw na kontynencie afrykańskim.

SAF_K1_U02,
SAF_K1_U04

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

U3

Student potraﬁ samodzielnie bądź w grupie
przygotować prezentację na temat wybranego
zagadnienia związanego z problemem dysfunkcyjności
państw w Afryce.

SAF_K1_U02,
SAF_K1_U04

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

SAF_K1_K01, SAF_K1_K03

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest przygotowany do aktywnego
uczestniczenia i współpracy w grupach realizujących
wspólne cele.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie do testu zaliczeniowego

15

przygotowanie projektu

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

Sylabusy

104 / 404

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Teoretyczno-metodologiczne aspekty zjawiska dysfunkcyjności państw. Rankingi
państw dysfunkcyjnych. Powstanie państw afrykańskich – rys historyczny.
Konteksty dysfunkcyjności państw afrykańskich: historyczne, geograﬁczne,
polityczne i militarne, społeczno-kulturowe, ekonomiczne i międzynarodowe.
Afrykańskie państwa dysfunkcyjne w międzynarodowym dyskursie
bezpieczeństwa: sekurytyzacja zjawiska po 11 września 2011 r., problem
terroryzmu, proliferacja broni, misje pokojowe i misje humanitarne. Wybrane
studia przypadków, zgodnie z dorocznymi wynikami Indeksu Państw
Niestabilnych.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, metoda projektów, analiza
tekstów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne, projekt,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie w oparciu o punkty uzyskane za przygotowane
miniprojekty/prezentacje (w porozumieniu z prowadzącym/-i)
oraz kolokwium. Dodatkowe punkty student może otrzymać
za aktywność na zajęciach. Warunkiem dopuszczenia do
zaliczenia jest obecność na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
- obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach
- aktywne uczestnictwo w zajęciach

Sylabusy
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Dziesięć zaginionych plemion Izraela - Żydzi na Dalekim Wschodzie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.603e46848719d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z mało znaną grupy ludności na Dalekim Wschodzie - diasporą żydowską.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student rozumie fenomen ludności żydowskiej
na Dalekim Wschodzie.

SAF_K1_W06

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

Student dzięki analizie tematyki żydowskiej
na Dalekim Wschodzie, naturalnie zbliża się
do zagadnień bliskowschodnich.

SAF_K1_U05,
SAF_K1_U06

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest przygotowany do spotkań z Żydami
i Izraelczykami na Dalekim Wschodzie.

SAF_K1_K01, SAF_K1_K05 zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

2

analiza źródeł historycznych

2

przeprowadzenie badań literaturowych

10

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie referatu

10

konsultacje

2

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

analiza problemu

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

4

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Historia prześladowań i pogromów wobec narodu żydowskiego jest bardzo długa.
Hebrajczycy (Izraelici, Judejczycy, Żydzi) byli ciemiężeni w starożytności przez
władców Egiptu, Asyrii, Babilonii, Rzymu, a później przez kraje chrześcijańskiej
Europy. Podczas prześladowań ludność żydowska albo była zmuszana do ucieczki
albo podlegała przesiedleniom. W 722 r. p.n.e. król asyryjski Sargon II uprowadził
z terenów zniszczonego królestwa Izraela (Północnego) ludność żydowską i osadził
ją na ziemiach Asyrii i Medii. O dalszych losach wygnańców Biblia milczy. To
prawdopodobne, że potomkowie wygnańców hebrajskich rozproszyli się później po
górskich krainach Kaukazu i przemieszczali się dalej na wschód z Persji do Indii i
Chin, a może nawet do Japonii.

1.

W1, U1, K1

Historia powtórzyła się w XX wieku. W latach 30-tych Stalin rozpoczął przymusową
deportację ludności żydowskiej do "autonomicznego" obwodu ze stolicą w
Birobidżanie blisko granicy z Chinami - miał to być w zamierzeniu radziecki
"Syjon". Projekt ten jednak zakończył się klęską.
Z kolei w latach 1939-1940, dzięki oﬁarnej działalności japońskiego konsula w
Kownie, Chiune Sugihary, tysiące polskich i litewskich Żydów zaopatrzonych w
japońskie paszporty, ruszyły na Wschód. Wielu z nich dotarło do Chin i Japonii i
tam doczekało wyzwolenia...
Dziesięć zaginionych plemion Izraela na Dalekim Wschodzie - czy to możliwe?
Sam fakt uprowadzenia tych plemion do Asyrii po upadku Królestwa Izraela jest
znany - nastąpił on w 722 r. p.n.e. i opowiada o tym 2 Księga Królewska 17, 1-23.
Dalej informacje o wygnańcach się kończą. Dziś wiemy o "synach Manassesa",
którzy znaleźli schronienie na wzgórzach północno-wschodnich Indii. Inni docierali
do Harbinu, Szanghaju czy do Japonii. Ciekawe, że nawet Stalin założył "sowiecki
Syjon" w Birobidżanie w pobliżu granicy z Chinami...

2.

U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z
prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywność na zajęciach - mile widziane prezentacje studentów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zainteresowanie przedmiotem.

Sylabusy
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Feminizm afrykański
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.5cc2eda65ddfa.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z historią oraz różnorodnością nurtów w obrębie afrykańskiego
przedstawienie zagadnień stanowiących podstawę aktywności feministycznej w społeczeństwach afrykańskich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

charakter, specyﬁkę i historię feminizmu
afrykańskiego w odniesieniu do kontekstów
polityczno-społecznych.

SAF_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
projekt
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W2

poszczególne typy ruchów aktywizmu kobiecego
i intepretuje ich rolę w kształtowaniu wizerunku
i postaw wobec kobiet na kontynencie afrykańskim
w odniesieniu do realiów polityczno-społecznych

SAF_K1_W04,
SAF_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
projekt

SAF_K1_U04

zaliczenie na ocenę,
projekt

SAF_K1_K01, SAF_K1_K03

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować konteksty społeczno-polityczne
w odniesieniu do sytuacji kobiet i ruchu
feministycznego w wybranych krajach Afryki.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

pogłębiania wiedzy i świadomości dotyczącej
znaczenia ruchów aktywizmu kobiecego w kontekście
kontynentu afrykańskiego, poprzez uczestnictwo
w różnego typu projektach.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
105

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.

Pozycja kobiety w wybranych krajach afrykańskich w kontekście społecznopolitycznym
Kwestia honoru kobiecego, cielesności (konteksty krajów muzułmańskich)
Podział typów aktywizmu kobiecego - typologia i nomenklatura
Przegląd ruchu feministycznego w wybranych krajach afrykańskich
Sylwetki najważniejszych feministek afrykańskich
Feminizm a polityka wybranych państw afrykańskich
Aktywizm kobiecy w wybranych państwach afrykańskich
Feminizm w przestrzeni popkultury - o performansie w przestrzeni społecznopolitycznej

W1, W2, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Uczestnictwo w zajęciach, aktywność w trakcie dyskusji.
Przygotowanie projektu krótkiego wpisu na Wikipedię o wybranej
zaliczenie na ocenę, projekt postaci, działaniu aktywistycznym, wątku historycznym ruchu
emancypacyjnego. Zaliczenie testu pisemnego z pytaniami
otwartymi i zamkniętymi (uzyskanie min. 60%

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka angielskiego pozwalająca na zapoznanie się z materiałem do zajęć.

Sylabusy
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Feminizm arabski
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.5cdbef6fbcf4d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest przedstawienie zarysu historii ruchów aktywizmu kobiecego w świecie arabskim i najważniejszej
problematyki dotyczącej sytuacji kobiet w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

charakter, specyﬁkę i historię feminizmu arabskiego.

SAF_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
projekt
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W2

poszczególne typy ruchów aktywizmu kobiecego
i intepretuje ich rolę w kształtowaniu wizerunku
i postaw wobec kobiet świata arabskiego

SAF_K1_W02,
SAF_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować konteksty społeczne, kulturowe i religijne
w odniesieniu do sytuacji kobiet i ruchu
feministycznego w świecie arabskim.

SAF_K1_U01,
SAF_K1_U02,
SAF_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
projekt

U2

diagnozować i analizować procesy społeczne
i polityczne w odniesieniu do statusu kobiet w świecie
arabskim

SAF_K1_U01,
SAF_K1_U02,
SAF_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
projekt

SAF_K1_K04, SAF_K1_K05

zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

pogłębiania wiedzy i świadomości dotyczącej
znaczenia ruchów aktywizmu kobiecego w regionie
Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, poprzez
uczestnictwo w różnego typu projektach.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

15

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
115

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.

Pozycja kobiety w kontekście społeczno-kulturowym w świecie arabskim

W2, U1

2.

Przegląd ruchu feministycznego na Bliskim Wschodzie i w Maghrebie

W1, W2, U1

3.

Podział typów feminizmu w świecie muzułmańskim: feminizm sekularny, feminizm
muzułmański, feminizm islamski /islamistyczny

W2, U1

4.

Feminizm muzułmański jako szczególna postać ruchu kobiecego

W1, W2, U1

5.

Strategie aktywizmu kobiecego w świecie arabskim

W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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6.

Kobieta jako obywatelka - przegląd sytuacji w wybranych krajach arabskich

U2

7.

Feminizm a polityka państwa na przykładzie Egiptu

W1, U2

8.

Sylwetki najważniejszych feministek arabskich

W1

9.

Arabska sztuka feministyczna

U1, U2, K1

10.

Problem kanonów i reprezentatywności

W2, U1, K1

11.

Feminizm arabski na tle ruchów emancypacyjnych w Azji - case studies

W2, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, inscenizacja, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Uczestnictwo w zajęciach, aktywność w trakcie dyskusji.
Przygotowanie projektu krótkiego wpisu na Wikipedię o wybranej
zaliczenie na ocenę, projekt postaci, działaniu aktywistycznym, wątku historycznym ruchu
emancypacyjnego. Zaliczenie testu pisemnego z pytaniami
otwartymi i zamkniętymi (uzyskanie min. 60%)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa. Dozwolone dwie nieusprawiedliwione nieobecności

Sylabusy
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From Sinai through Jordan, Palestine to Galilee and Jerusalem - on the
biblical trail of the Holy Land
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.62020a8d896f4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z fascynującymi podróżami, które odbywali patriarchowie Starego Testamentu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Znaczenie motywu podróży w starożytności.

SAF_K1_W06

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

Student potraﬁ scharakteryzować biblijne podróże
i wyróżnić przemierzane kraje.

SAF_K1_U06

zaliczenie ustne

SAF_K1_K05

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do podjęcia wyprawy śladem
biblijnych bohaterów...

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

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.

Motyw podróży jest widoczny niemal od pierwszych kart Biblii - Starego
Testamentu. Adam musiał opuścić wraz z Ewą Eden. Kain uciekał do krainy Nod.
Arka Noego osiadła na górze Ararat. Patriarcha Abram opuścił Ur chaldejskie i
dotarł do Kanaanu przez Haran. Z powodu głodu Izraelici schronili się w Egipcie,
skąd po dłuższym czasie, pod wodzą Mojżesza wyruszyli przez Morze Czerwone na
Synaj. Dziś naukowcy toczą spór, gdzie znajdowała się biblijna Góra Synaj? A
przecież zdobycie Kanaanu to też był proces, który trwał przez wiele lat. Po
upadku królestw Izraela i Judy, Izraelici zostali wygnani do Asyrii i Babilonii. Na
kartach Nowego Testamentu widzimy nowe podróże drogami Judei, Galilei i
Samarii. Wierny uczeń Jezusa - Paweł z Tarsu, płynął na misje do Grecji, Rzymu i
na Cypr...

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, burza
mózgów, seminarium, metoda projektów, analiza tekstów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywność na zajęciach i mile widziane prezentacje studentów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zainteresowanie tematem.

Sylabusy
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Gender issues in the MENA and in Asia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.5cd42cd0e1886.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

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

SAF_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
kazus

U1

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

SAF_K1_U02,
SAF_K1_U04

zaliczenie na ocenę,
kazus

U2

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

SAF_K1_U01,
SAF_K1_U04

zaliczenie na ocenę,
kazus

SAF_K1_K02, SAF_K1_K04

zaliczenie na ocenę,
kazus

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

25

analiza problemu

25

poznanie terminologii obcojęzycznej

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

119 / 404

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

1.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, inscenizacja, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność oraz aktywność podczas zajęć, uczestnictwo w
dyskusjach, związanych z literaturą kursową. Analiza case study,
zaliczenie na ocenę, kazus przygotowywanego w trakcie semestru przez Studenta/kę.
Konieczność zaliczenia co najmniej 60% z pisemnego testu
końcowego z materiału kursowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa. Dozwolone dwie nieusprawiedliwione nieobecności

Sylabusy
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Geoekonomia na Bliskim Wschodzie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.1587041529.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem jest zaprezentowanie koncepcji GEOEKONOMI jak podejścia w badaniach politologicznych

C2

wykorzystanie założeń podejścia geoekonomicznego do badań wzajemnie ze sobą powiązanych procesów
społecznych, polityczny i gospodarczych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

kompleksowość zjawisk kulturowych i procesów
społeczno-politycznych w Azji i Afryce w korelacji
z gospodarka i warunkującą ją specyﬁcznie
ukształtowaną przestrzenią geograﬁczną, pozwalającą
na dokonywanie analiz porównawczych między
regionami i krajami w zakresie szczegółowych
zagadnień problemowych.

SAF_K1_W03,
SAF_K1_W04

projekt, esej, prezentacja

SAF_K1_U01,
SAF_K1_U02,
SAF_K1_U06

projekt, esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Absolwent potraﬁ objaśniać w sposób zaawansowany
znaczenie procesów gospodarczych i politycznych
zachodzących w szeroko pojętym regionie Bliskiego
Wschodu i Afryki Północnej i ich wpływ na sytuację
jednostkową

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Absolwent jest gotów do zwiększania swoich
kompetencji poprzez uczestnictwo w projektach
mających na celu szerzenie wiedzy na temat
społeczeństw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej

SAF_K1_K02,
projekt, esej, prezentacja
SAF_K1_K03, SAF_K1_K05

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza problemu

10

pozyskanie danych

15

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie eseju

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Wprowadzenie do zajęć: omówienie treści programowych, warunków
zaliczenia. Dyskusja moderowana na temat zainteresowań, preferencji studentów
1.

W1, U1, K1

Geoekonomia: pojęcie i jego istota – podsumowanie teoretyczne
- geneza i rozwój kategorii
2.

- deﬁniowanie pojęcia

W1, U1, K1

- związki między geopolityka a geoekonomią
- specyﬁka regionu BW
Przestrzeń geoekonomiczna: między teorią a praktyką
1.

Mini wykład – PRZESTRZEŃ w SM

2.
Terytorialność a gospodarka: ćwiczenie warsztatowe w grupach:
charakterystyka przestrzeni geoekonomiczne Bliskiego Wschodu:

3.

Dzielimy się na grupy 5 osobowe, każda z grup zajmuje się zdeﬁniowaniem
przestrzeni geoekonomicznej jednego z losowo wybranych państw BW (IRAN,
Arabia Saudyjska, Syria, Izrael, Turcja) – podział na grupy następuje tydzień
wcześniej

W1, U1, K1

Trzeba przygotować wcześniej najważniejszej informacje nt.:
GOSPODARKI:
- uwarunkowań i czynników rozwoju gospodarczego;
- stanu gospodarki;
- gospodarczych powiązań międzynarodowych;
4.

Geoekonomia i globalizacja: globalne zarządzanie – komu sie opłaca a komu nie ?

W1, U1, K1

5.

Geometria – GEOEKONOMII: różnice, dysproporcje, zależności i współzależności w
dobie rywalizacji między państwami – jak państwo bliskowschodnie może z
sukcesem rywalizować z światowymi potęgami

W1, U1, K1

Omówienie i charakterystyka procesu postępowania analitycznego:
- określania zakresu przedmiotowego i podmiotowego analizy,
- określania problemu badawczego,
- postawienie hipotez badawczych,
- skonstruowania planu badań
6.

- gromadzenie materiału analitycznego oraz danych

W1, U1, K1

- przetwarzanie danych: sformułowanie i prezentacja argumentacji (w postaci
konkretnych informacji i danych),
- sformułowanie wniosków i rekomendacji,
- przygotowywania wykazu źródeł (bibliograﬁi).
Mini-wykład połączony z dyskusją

Sylabusy
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Zajęcia warsztatowe: oparcjonalizacja pracy - przygotowanie do opracowania
autorskich projektów realizowanych w 2-3 osobowych grupach, których
rezultatem będzie opracowanie POLICY BRIEF oraz prezentacji multimedialnej

7.

W1, U1, K1

- określenia tematów /problemów do analizy / wyznaczanie zakresu analizy
(przedmiotowego i podmiotowego )
Debata: 'War by Other Means: Geoeconomics and Statecraft, Robert D. Blackwill
and Jennifer M. Harris discuss War by Other Means, Wednesday, May 25, 2016
8.

https://www.youtube.com/watch?v=gZBzEyNmJoc#action=share

W1, U1, K1

9.

Prezentacje studenckie

W1, U1, K1

10.

Podsumowanie zajęć

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, metoda projektów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
projekt, esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Active Participation, A presentation on a selected topic related to
the course content, Final essay, Attendance

Wymagania wstępne i dodatkowe
podstawowa wiedza z zakresu stosunków międzynarodowych

Sylabusy
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Geopolitics and Geoecnomics in the MENA region
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.6038c21c3c003.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

The course aims to present the major approaches and frameworks to study geopolitics and geoeconomic

C2

The course aim is to utilize the theoretical tool as geoeconomic ad geopolitics (as a theoretical concept) to
examine societal,m economic and political process in the MENA region

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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The student knows and understands the role of
methodology in research on changes in relations and
structures on the local, state and regional level in the
Middle East and North Africa taking into account the
latest trends in academic research

SAF_K1_W01,
SAF_K1_W02

projekt, esej, prezentacja

U1

The student can describe the changes taking place in
the region of the Middle East and North Africa and
their impact on the stability of the entire region.
Moreover, the student can interpret the genesis of
speciﬁc social phenomena and the role they played in
the political process of the Middle East and North
Africa region

SAF_K1_U03,
SAF_K1_U04

projekt, esej, prezentacja

U2

The student can interpret the genesis of the speciﬁc
political and social phenomena and the role they
played in shaping the political and economic
structures in the Middle East and North Africa region

SAF_K1_U02

projekt, esej, prezentacja

SAF_K1_K02

projekt, esej, prezentacja

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

The student is ready to increase his competencies by
participating in projects aimed at spreading
knowledge about the societies and policies of the
Middle East and North Africa

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza i przygotowanie danych

10

analiza problemu

20

pozyskanie danych

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie do ćwiczeń

15

przeprowadzenie badań literaturowych

15

przygotowanie ekspertyzy

25

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
145

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Geopolitics and Geoeconomics: theoretical summary
- genesis and development of the concepts
- relations between geopolitics and geoeconomics

W1, U1, U2, K1

Speciﬁcity of the MENA region
2.

Method of work: brainstorming, the advantage of which is to improve decisionmaking skills in a group process.

W1, U1, U2, K1

Space and territoriality in geoeconomic and geopolitical perspective: between
theory and practice
3.

1. Mini lecture - SPACE in international relations theoretical discourses
2. Territoriality and the economy and politics - worhsop

W1, U1, U2, K1

Geoeconomics and globalization: global management and global politics
4.

W1, U1, U2, K1
Geopolitics and globalization: global management and global politics
The geometry of GEOECONOMICS and GEOPOLITICS: diﬀerences, disproportions,
dependencies and interdependencies in the era of competition between states how the MENA region states can successfully compete with world powers

5.

W1, U1, U2, K1

PREPARATION for student's individual work on selected topics
Overview and characteristics of the analytical process:
- determining the objective and subjective scope of the analysis,
- deﬁning the research problem,
- formulating research hypotheses,
- constructing a research plan
- collection of analytical material and data
- formulation and presentation of arguments (in the form of speciﬁc information
and data),
- formulation of conclusions and recommendations,
- preparing a list of sources (bibliography).

6.

W1, U1, U2, K1

7.

Workshop: operationalization of work - preparation of the student's original
projects carried out in groups of 2-3 people, the result of which will be presented
in the form of POLICY BRIEF and a ppt presentation
- deﬁning topics/problems to be analyzed

W1, U1, U2, K1

8.

Student's presentation followed by class discussion

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, burza mózgów, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt, esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
- attendance - active participation in the seminar - reading individual project + class presentation _Policy Brief
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Basic knowledge of international rations and international politics

Sylabusy
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Hebrew so simple - część 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.62020b042dc0d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poznanie kolejnych wyrażeń obcojęzycznych w dzisiejszym hebrajskim.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Podstawowe zwroty hebrajskie.

SAF_K1_W06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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Scharakteryzować cechy dzisiejszego slangu
izraelskiego.

U1

SAF_K1_U06

zaliczenie na ocenę

SAF_K1_K05

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Podjęcia pierwszych konwersacji hebrajskich.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

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.

Kontynuując nasze badania nad dzisiejszą hebrajszczyzną, zwracamy również
naszą uwagę na wpływy anglosaskie w iwricie. Innym fenomenem jest izraelski
slang, często sięgający po arabskie słownictwo...

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
grywalizacja, konwersatorium językowe, gra dydaktyczna, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład
konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, burza mózgów, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Aktywność na zajęciach, mile widziane prezentacje studentów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zainteresowanie tematem.

Sylabusy
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Historia arabskiego nacjonalizmu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.1587122839.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem jest przekazanie wiedzy z zakresu złożoności fenomenu nacjonalizmu na Bliskim Wschodzie, szczególnie
arabskiego nacjonalizmu.

C2

Celem jest zapoznanie studentów z podstawowymi aspektami kulturowymi i politycznymi, związanymi z różnymi
formami rozwoju arabskiego nacjonalizmu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student(ka) zna i rozumie podstawową terminologię
nauk humanistycznych i kulturowych, ze szczególnym
uwzględnieniem specyﬁki ruchów arabskiego
nacjonalizmu Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej

SAF_K1_W01,
SAF_K1_W02,
SAF_K1_W03,
SAF_K1_W04,
SAF_K1_W05,
SAF_K1_W06

zaliczenie pisemne

W2

Student(ka) zna i rozumie procesy zmiany struktur,
systemów wartości,instytucji oraz typów więzi
społecznych w procesach rozwoju arabskiego
nacjonalizmu na Bliskim Wschodzie i Afryki Północnej

SAF_K1_W01,
SAF_K1_W02,
SAF_K1_W03,
SAF_K1_W04,
SAF_K1_W05,
SAF_K1_W06

zaliczenie pisemne

W3

Student(ka) zna i rozumie rolę jednostki w rozwoju
arabskiego nacjonalizmu na Bliskim Wschodzie i Afryki
Północnej

SAF_K1_W01,
SAF_K1_W02,
SAF_K1_W03,
SAF_K1_W04,
SAF_K1_W05,
SAF_K1_W06

zaliczenie pisemne

W4

Student(ka) zna i rozumie schematy przenikania się
różnorodnych zjawisk społecznych i kulturowych,
takich jak religia na rzeczywistość kulturową
i społeczno-polityczną regionu, zarówno w ujęciu
historycznym, jak i współczesnym, w ramach
arabskiego nacjonalizmu

SAF_K1_W01,
SAF_K1_W02,
SAF_K1_W03,
SAF_K1_W04,
SAF_K1_W05,
SAF_K1_W06

zaliczenie pisemne

U1

Student(ka) potraﬁ analizować i interpretować
konkretne zjawiska nacjonalizmu arabskiego
na obszarze Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej

SAF_K1_U01,
SAF_K1_U03,
SAF_K1_U04,
SAF_K1_U05

zaliczenie pisemne

U2

Student(ka) potraﬁ wykorzystać wiedzę teoretyczną
do samodzielnej i krytycznej analizy różnych form
arabskiego nacjonalizmu, w ujęciu antropologicznym

SAF_K1_U01,
SAF_K1_U03,
SAF_K1_U04,
SAF_K1_U05

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student(ka) ma świadomość odpowiedzialności
i znaczenia wartości kulturowych i godności człowieka
na różnych poziomach rzeczywistości społecznej

SAF_K1_K01

zaliczenie pisemne

K2

Student(ka) jest gotów do pogłębiania znajomości
specyﬁki uwarunkowań społecznych świata arabskiego
SAF_K1_K01
w Afryce Północnej i ich kompleksowego charakteru,
w ramach różnych przejawów arabskiego nacjonalizmu

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

Sylabusy
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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.

Tożsamość narodowa, nacjonalizm-podstawowe pojęcia, procesy rozwoju, badania
antropologiczne a nacjonalizm

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

2.

Religia a nacjonalizm-podstawowe problemy badawcze. Ujęcie kontekstu
regionalnego.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

3.

Idea tożsamości arabskiej od czasów przedmuzułmańskich do początków islamu

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

4.

Rozwój współczesnego nacjonalizmu arabskiego na przełomie XIX/XX wieku.
Powiązania z modernizmem muzułmańskim.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

5.

Arabski nacjonalizm a Imperium Osmańskie. Rozwój podstawowych ruchów
arabskiego nacjonalizmu.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

6.

Nacjonalizm arabski a dekolonizacja. Orientalizm. Rozwój arabskiego nacjonalizmu W1, W2, W3, W4, U1, U2,
obok poszczególnych nacjonalizmów terytorialnych.
K1, K2

7.

Podstawowe idee i myśliciele arabskiego nacjonalizmu

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

8.

Arabski nacjonalizm a ruchy islamistyczne

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

9.

Arabski nacjonalizm w Syrii

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

10.

Arabski nacjonalizm w Egipcie

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

11.

Arabski nacjonalizm w Iraku

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

12.

Socjalizm arabski

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

13.

Arabski nacjonalizm po 1967 roku

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

14.

Wiosna arabska a nacjonalizm arabski

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

15.

Sygnał zmian? Tunezja i arabski nacjonalizm po arabskiej wiośnie

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, metoda sytuacyjna, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Dopuszczenie do zaliczenia pisemnego: a) dopuszczalne są trzy
nieusprawiedliwione nieobecności, b) w przypadku większej liczby
nieobecności wymagane jest opracowanie dodatkowego materiału
zaliczenie pisemne
wskazanego przez prowadzącego(minimum 6 stron znormalizowanych,
przypisy oraz bibliograﬁa) Forma zaliczenia: c) test pisemny w formie
pytań otwartych, d) uzyskanie pozytywnej oceny, tj. 3,0 = 50% testu

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność w zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Historia polityczna Syrii i Libanu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.1587122751.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z historią polityczną Syrii i Libanu

C2

Uświadomienie studentom problemów rozwoju politycznego w państwach postkolonialnych

C3

Przekazanie wiedzy na temat porównawczej analizy instytucji politycznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Zna podstawową terminologię z zakresu politologii
i historii idei potraﬁ określić ich miejsce w obrębie
nauk społecznych i humanistycznych

SAF_K1_W01

zaliczenie pisemne

W2

Ma wiedzę o historii politycznej Syrii i Libanu na tle
historii Azji

SAF_K1_W06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Posiada podstawowe umiejętności wyszukiwania
i krytycznej oceny faktów historycznych

SAF_K1_U03,
SAF_K1_U06

esej

U2

Posiada umiejętność analizowania instytucji
i konﬂiktów politycznych

SAF_K1_U04,
SAF_K1_U06

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do pracy w środowisku
wielokulturowym

SAF_K1_K02, SAF_K1_K05 esej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

Przygotowanie prac pisemnych

60

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.

Syria i Liban w pierwszej połowie XX wieku

W1, W2, U1

2.

Społeczeństwa lewantyńskie u progu niepodległości

W1, W2, U1

3.

Mandat francuski - formowanie państwowości syryjskiej i libańskiej

W1, W2, U1

4.

Polityczna niestabilność Syrii lat 1945 – 1963

W2, U2, K1

5.

Syria pod rządami partii Baas

W2, U2, K1

6.

Instytucje państwa syryjskiego na tle porównawczym

W2, U2, K1

7.

Liban w latach 1945 – 1975

W1, U1, K1

8.

Syria Baszara Asada

W2, U1, U2

9.

Liban po Pax Syriana

W1, W2, U1, U2

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Wykazanie wiedzy dotyczącej historii politycznej Syrii i Libanu oraz
umiejętności analizy

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązakowa.
Brak wymagań wstępnych dotyczących wiedzy.

Sylabusy
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Ideologie i doktryny na Bliskim Wschodzie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.5cdbef75f2732.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy o ideologiach i doktrynach politycznych

C2

Celem jest wykształcenie kompetencji w zakresie myślenia abstrakcyjnego i dyskusji o polityce

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Zna podstawową terminologię z zakresu politologii
i historii idei potraﬁ określić ich miejsce w obrębie
nauk społecznych i humanistycznych

SAF_K1_W01,
SAF_K1_W02

zaliczenie na ocenę

W2

Ma wiedzę o ideologiach i doktrynach politycznych
Bliskiego Wschodu

SAF_K1_W01,
SAF_K1_W02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posiada podstawowe umiejętności wyszukiwania
i krytycznej oceny informacji dotyczących ideologii
politycznych

SAF_K1_U01,
SAF_K1_U02

esej

U2

Rozumie podstawowe zjawiska polityczne, posiada
umiejętność analizowania ich i prezentowania

SAF_K1_U01,
SAF_K1_U02

esej

SAF_K1_K01

zaliczenie na ocenę, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Jest gotów do dyskusji o wpływie idei na politykę
i historię

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza źródeł historycznych

30

przygotowanie eseju

30

przygotowanie do sprawdzianu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie. Relacja pomiędzy ideami, wiedzą a instytucjami społecznymi

W1, U1

2.

Deﬁnicje, pojęcia i utopie ideologii

W1, U1

3.

Zarys doktryny kalifatu

W2, U2, K1

4.

Nacjonalizm – uwagi ogólne

W1, U1

5.

Nacjonalizm arabski – baasizm, naseryzm

W2, U2, K1

6.

Nacjonalizm turecki, ataturkizm

W2, U2, K1

7.

Socjalizm – uwagi wstępne

W1, U1

Sylabusy
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8.

Komunizm i socjalizm arabski

W2, U2, K1

9.

Syjonizm

W2, U2, K1

10.

Fundamentalizm – uwagi wprowadzające

W1, U1

11.

Fundamentalizm: nurt modernistyczny i salaﬁcki

W2, U2, K1

12.

Doktryna republiki islamskiej – Chomeinizm

W2, U2, K1

13.

Feminizm muzułmański

W2, U1, K1

14.

Podsumowanie: ideologie, doktryny a polityka bliskowschodnia

W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywna obecność na zajęciach 30%, esej 30%, zaliczenie pisemne
30%

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązakowa.
Brak wymagań wstępnych dotyczących wiedzy.

Sylabusy
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International Politics of the Middle East after the Arab Spring
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.5cd42cd078bad.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

SAF_K1_W06

zaliczenie pisemne, esej

W2

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

SAF_K1_W06

zaliczenie pisemne, esej

SAF_K1_U03

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

SAF_K1_K01, SAF_K1_K04 prezentacja

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie eseju

25

przygotowanie do testu zaliczeniowego

25

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Teorie stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej

W1

2.

Transformacje międzynarodowe i regionalne

W2, U1, K1

3.

Geopolityka Bliskiego Wschodu

W2, U1, K1

4.

Stany Zjednoczone i Bliski Wschód

W2, U1, K1

5.

Chiny i Bliski Wschód

W2, U1, K1

6.

Rosja i Bliski Wschód

W2, U1, K1

7.

Europa i Bliski Wschód

W2, U1, K1

8.

Rywalizacja między Iranem a Saudyjczykami i kryzys w relacjach Katar-GCC

W2, U1, K1

9.

Konﬂikty w Syrii, Jemenie i Libii

W2, U1, K1

10.

Sojusze i regionalizm na Bliskim Wschodzie

W2, U1, K1

11.

Podmioty niepaństwowe na Bliskim Wschodzie

W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Test oraz prezentacje na temat roli potęg globalnych na
Bliskim Wschodzie, a także krótkie eseje - studenci są
zobowiązani do przygotowania eseju na temat jednego z
konﬂiktów w regionie
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International Relations – Research and analysis. practical WORKSHOP
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.60408f0bf389a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

The aim of the course is to provide knowledge about major methodological approaches to policy analysis with
special emphasis on the think tank analitical work

C2

to create a space to exorcises a practical ability to describe and critically analyse international relations
dynamics

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

the role of methodology in international studies
research taking into account the latest trends in
academic research

SAF_K1_W01

projekt

SAF_K1_U02,
SAF_K1_U03

projekt

SAF_K1_K02

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

provide a research hypothesis and, by analyzing
various factors, present a description and solution to
the discussed problem the graduate is able to explain
in an advanced way the importance of social
processes taking place in the broadly understood
international environment

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

to constantly increase his analytical skills and
competencies

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza problemu

30

Przygotowanie prac pisemnych

30

Przygotowywanie projektów

15

konsultacje

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
140

ECTS
5.0

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.

Presentation and explanation of the main explanatory paradigms in international
relations (realism, liberalism, constructivism).

W1, U1, K1

2.

Presentation and discussion of the basic methods of research and analysis in
international relations

W1, U1, K1

3.

presentation of basic research techniques in international relations studies

W1, U1, K1

4.

Overview and characteristics of the analytical process

W1, U1, K1

5.

The workshop on the operationalization of the analytical procedure

W1, U1, K1

Sylabusy
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6.

Discussion of selected editorial issues, including the requirements that should be
met by the main types of analytical documents:
• 'report,
• 'expertise',
• 'policy paper',
• 'policy brief'

W1, U1, K1

7.

Presentation of the student's analytical work (PPT presentation + POLICY BRIEF +
followed by class discussion)

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
- frekwencja - aktywność na zajęciach w oparciu o zadaną literaturą opracowanie dokumentu analitycznego przygotowanie i zaprezentowanie
prezentacji multimedialnej

Wymagania wstępne i dodatkowe
basic knowledge of international social, cultural and political relations

Sylabusy
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International security in the Mediterranean region
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.603e505b8003b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

the aim of the course is to provide knowledge about the theoretical dispute over international security with
a special emphasis on the Mediterranean region

C2

to create a space to exorcises a practical ability to describe and critically analyse security considerations and
their inﬂuence on international relations dynamics

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

methods and theories of conducting research on the
global and regional security, including the analysis of
the current situation in the region the complexity of
cultural phenomena and socio-political processes in
Asia and Africa, allowing for comparative analyzes
between regions and countries in terms of detailed
problematic issues

SAF_K1_W01,
SAF_K1_W02

projekt, esej, prezentacja

SAF_K1_U02,
SAF_K1_U03

projekt, esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

- interpret the genesis of speciﬁc social phenomena
and the role they played in the security-related areas
of the Middle East and North Africa region - explain in
an advanced way the importance of social and
political processes taking place in the broadly
understood region of the Middle East and North Africa
and their impact on the security situation

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

to constantly increase his competencies in relation to
security oriented issues in the Middle East to develop
communication skills needed in multicultural
environments

SAF_K1_K01, SAF_K1_K02 projekt, esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza badań i sprawozdań

15

analiza problemu

15

przygotowanie do zajęć

30

Przygotowanie prac pisemnych

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

International security: a methodological introduction
1.

W1, U1, K1
- diﬀerent approaches, schools and theories

Sylabusy
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Security concerns and challenges in the Mediterranean region: basic
characteristic of the region, regional tensions and threats

2.

W1, U1, K1

Case studies of Middle Easter security-related challenges
3.

W1, U1, K1
- wars ( conventional and non-conventional clashes, proxy wars, hybrid - worse)
Case studies of Middle Easter security-related challenges:

4.

W1, U1, K1
- natural resources and conﬂicts (water foils fuels)
Case studies of Middle Easter security-related challenges:

5.

W1, U1, K1
securitisation of public policies in selected ME countries
Workshop part: STUDENTS DEFINE THEIR OWN STUDY CASE and by applying one
of the presented methodological approaches will be required to conduct a miniresearch project. The results of the project shall be presented on following
sessions.

6.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, dyskusja, udział w badaniach
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
projekt, esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Active Participation A presentation on a selected topic related to
the course content Final essay Attendance

Wymagania wstępne i dodatkowe
Basic knowledge of international relations

Sylabusy
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Interwencje militarne Zachodu na Bliskim i Dalekim Wschodzie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.603e3d4031d2b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

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

SAF_K1_W01,
SAF_K1_W02

zaliczenie pisemne
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W2

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

SAF_K1_W05

zaliczenie pisemne

W3

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

SAF_K1_W02,
SAF_K1_W06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Analiza konﬂiktów.

SAF_K1_U03,
SAF_K1_U04

prezentacja

U2

Analiza polityki zagranicznej.

SAF_K1_U03

prezentacja

U3

Tworzenie dokumentów analitycznych o różnej skali
trudności i zakresu.

SAF_K1_U05

prezentacja

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Biegłość w polityce zagranicznej leżącej u podstaw
interwencji zagranicznych.

SAF_K1_K01

K2

Umiejętność tworzenia analiz politycznych
i obronnych.

SAF_K1_K01,
SAF_K1_K02,
prezentacja
SAF_K1_K03, SAF_K1_K04

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie eseju

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

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.

Liberalny interwencjonizm. Teorie stojące za interwencjami zbrojnymi państw
zachodnich na BW i DW.

W1, K1, K2

2.

Krytyka oraz poparcie interwencji w świecie zachodnim.

W2

3.

Analiza polityki zagranicznej i analiza konﬂiktu.

U1, U2, U3

4.

Wymiar militarny, strategie, doktryny interwencji. Budowanie koalicji wojskowych.

W2, K1

5.

Pomoc rozwojowa i i state-building w czasie interwencji zbrojnych.

W1, W2, W3, K1

Sylabusy
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6.

Psychologia dalekosiężnych celów politycznych i wojskowych. Analiza postaw
liderów politycznych.

W2, U1, U2

7.

Polityka zagraniczna USA i państw europejskich w kontekście blisko i
dalekowschodnim.

W2, W3, U2, K1

8.

Negocjacje, dialog oraz postawy ludności miejscowej wobec interwentów.

W1, W2, U1, U2, K1

9.

Wizje państwa rebeliantów.

U1

10.

Efekty zaangażowania wojskowego i politycznego USA i państw europejskich na
BW i DW.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Notatki analityczne i prezentacja. Obecność i aktywność na
zajęciach.
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"Islam codzienny". Analiza problemu w ramach antropologii kulturowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.603e4433ce971.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem jest przekazanie wiedzy z zakresu złożoności fenomenu tzw. codziennej religijności

C2

Celem jest zapoznanie studentów z podstawowymi aspektami kulturowymi i politycznymi, związanymi z różnymi
formami przejawów codziennej religijności

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student(ka) zna podstawową terminologię nauk
humanistycznych i kulturowych, ze szczególnym
uwzględnieniem specyﬁki religii muzułmańskiej

SAF_K1_W04,
SAF_K1_W05,
SAF_K1_W06

zaliczenie pisemne

W2

Student(ka) zna i rozumie procesy zmiany struktur,
systemów wartości,instytucji oraz typów więzi
religijnych w rozwoju różnych form islamu

SAF_K1_W04,
SAF_K1_W05,
SAF_K1_W06

zaliczenie pisemne

W3

Student(ka) zna i rozumie rolę religijności
w wybranych społeczeństwach muzułmańskich

SAF_K1_W04,
SAF_K1_W05,
SAF_K1_W06

zaliczenie pisemne

W4

Student(ka) zna i rozumie schematy przenikania się
różnorodnych tendencji, takich jak religia
na rzeczywistość kulturową i społeczno-polityczną
regionu, zarówno w ujęciu historycznym jak
i współczesnym

SAF_K1_W04,
SAF_K1_W05,
SAF_K1_W06

zaliczenie pisemne

U1

Student(ka) potraﬁ analizować i interpretować
konkretne zjawiska kulturowe,religijne i społeczne
zachodzące w społeczeństwach muzułmańskich

SAF_K1_U01,
SAF_K1_U03,
SAF_K1_U05,
SAF_K1_U06

zaliczenie pisemne

U2

Student(ka) potraﬁ wykorzystać wiedzę teoretyczną
do samodzielnej i krytycznej analizy przejawów
religijności muzułmańskiej w ujęciu antropologicznym

SAF_K1_U01,
SAF_K1_U03,
SAF_K1_U05,
SAF_K1_U06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student(ka) ma świadomość odpowiedzialności
i znaczenia wartości kulturowych i godności człowieka
na różnych poziomach rzeczywistości społecznej

SAF_K1_K01

zaliczenie pisemne

K2

Student(ka) jest gotów do pogłębiania znajomości
specyﬁki uwarunkowań społecznych świata arabskiego SAF_K1_K01
w Afryce Północnej i ich kompleksowego charakteru

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

wpływ tradycji przedislamskich na rozwój doktryny społeczno-politycznej islamu

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

2.

rozwój szariatu i szkół prawnych do XIX wieku

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

3.

modernizm islamski XIX/XX w.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

4.

relacje pomiędzy islamem a ideą sekularyzmu

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

5.

wpływ islamu na rozwój nacjonalizmu arabskiego

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

6.

socjalizm islamski

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

7.

współczesne dyskusje dotyczące roli szariatu. Założenia i praktyczne
zastosowania na Bliskim Wschodzie i Afryce Północnej

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

8.

relacje pomiędzy islamem i państwem, koncepcje władzy w islamie

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

9.

Geneza powstania i działanie ISIS

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

10.

Wiosna Arabska i jej skutki dla islamskiej myśli politycznej

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

11.

debaty dotyczące demokracji muzułmańskiej na Bliskim Wschodzie oraz Afryce
Północnej

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Dopuszczenie do testu: a) dopuszczalne są trzy nieusprawiedliwione
nieobecności, b) w przypadku większej liczby nieobecności wymagane jest
opracowanie dodatkowego materiału wskazanego przez
zaliczenie pisemne
prowadzącego(minimum 6 stron znormalizowanych, przypisy oraz
bibliograﬁa) Forma zaliczenia: c) test pisemny w formie pytań otwartych,
d) uzyskanie pozytywnej oceny, tj. 3,0 = 50% testu

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność w zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Israel’s International Role: From Regional Pariah to Global Powerhouse
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.603e458c886c9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Presenting the evolution of Israel's international role. Describing the complex background of Israel's increasing
inﬂuence on regional and to some extent global international relations. Providing overview of diﬀerent
international images of Israel.

C2

Developing analyst skills to explain and interpret current aﬀairs in the Middle East and formulate forecasts about
the region.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student understands the background, course and
outcomes of Israel's international role transformation.

SAF_K1_W06

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student is able to critically read and analyse media
information about Israel related to the political, social
and economic sphere.

SAF_K1_U04

zaliczenie ustne

U2

Student formulates hypotheses about Israel's role in
the international relations and is able to verify them.

SAF_K1_U03,
SAF_K1_U05

zaliczenie ustne

SAF_K1_K05

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student is prepared to contribute to professional
programs involving contact with Israeli partners.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza dokumentów programowych

15

analiza źródeł historycznych

15

analiza problemu

15

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie projektu

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
145

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. External and internal factors shaping Israel's foreign policy.
2. Creation of Israel: diplomatic overtures and military ﬁnale.
3. Unrequited love?: Israel and West during the Cold War.
4. "A small country surrounded by enemies": The time of classic Israeli-Arab wars.
5. Hopeful beginnings of the peace process (Egipt, Jordan, Palestine Liberation
Organization).
6. Fundaments and scope of contemporary Israeli-American cooperation.
7. Palestinian-Israeli relations: Perpetuity of negotiations, crises and cooperation.
8. Israel and the European Union: How to have your cake (i.e. condemn Israel) and
eat your cake (i.e. tighten cooperation with it).
1.

W1, U1, U2, K1
9. Israel and Sunni-Arab states: The beginning of a beautiful friendship?
10. Resistance to "the Zionist regime": Reasons for the Iranian-Israeli shadow
war.
11. Emerging powers in the Israeli foreign policy: Does World have more to oﬀer
than USA?
12. Start-up nation: The success story of Israeli economy.
13. Israel's energy transition: Gas, renewables, innovation and PR.
14. "The only democracy in the Middle East" and "the most moral army in the
world" vs. "the apartheid state" and "the occupier": Struggle for Israel's
international image.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny,
inscenizacja, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
a) participation in discussions (30%) – understanding of the reading
materials assigned for each session b) participation in discussions (30%) –
understanding of the materials analysed during classes (oﬃcial
documents, maps) c) participation in the ﬁnal simulation (40%) –
knowledge and understanding of the arguments and interests of the
actors involved in the debate; ability to present them and argue during
the simulation

Wymagania wstępne i dodatkowe
-

Sylabusy
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Izrael na rynku międzynarodowym
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.1560170169.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie Studentów ze specyﬁką izraelskiego modelu gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem jego
wymiaru zewnętrznego;

C2

zapoznanie Studentów z funkcjonowania rynku(ów) globalnych / międzynarodowych

C3

analiza procesów kształtowania i operacjonalizacji strategii rozwoju gospodarczego Izraela

C4

Omówienie machizmów związanych z procesami polityzacji międzynarodowej polityki gospodarczej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student ma podstawową wiedzę o charakterze,
miejscu i znaczeniu nauk społecznych
i humanistycznych, ich specyﬁce przedmiotowej
i metodologicznej w systemie nauk

SAF_K1_W06

zaliczenie pisemne,
prezentacja

SAF_K1_U06

zaliczenie pisemne,
prezentacja

SAF_K1_K05

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student posiada podstawowe umiejętności
wyszukiwania, krytycznej oceny, analizowania
i wykorzystywania informacji płynącej z różnych źródeł

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów
społecznych uwzględniając aspekty ekonomiczne
i polityczne Wschodu i Zachodu

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do sprawdzianu

30

przygotowanie do zajęć

40

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Izraelskie HARD i SOFT POWER a polityczna i gospodarcza-międzynarodowa
konkurencyjność Izraela: uwarunkowaniem, specyﬁka, wymiary

W1, U1, K1

2.

- ANALIZA SWOT – perspektywy rozwoju izraelskiej pozycji na arenie
międzynarodowej
- Izrael wersja kapitalizmu a wyzwania globalnej gospodarki: gospodarcza
współzależność międzynarodowa: szansa czy zagrożenie, relacje między
gospodarka a polityka i bezpieczeństwem.

W1, U1, K1

3.

- Izraelska polityka innowacyjna: Koncepcja / strategia, instrumenty mechanizmy,
rezultaty, wyzwania oraz izraelska polityka energetyczna: polityka surowcowa,
OZE w energetyce. Innowacyjność w energetyce: nowoczesne technologie w
sektorze energetycznym – izraelski towar eksportowy i czynnik umacniający
przewagę konkurencyjną;

W1, U1, K1

Sylabusy
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4.

- Cyber (nie)-bezpieczeństwo: wyzwanie geopolityczne i geoekonomiczne.
Wyznawania izraelskie strategicznego planowania w zakresie
cyberbezpieczeństwa.

W1, U1, K1

5.

- ZAJĘCIA WARSZTATOWE: Studenci są proszeni o opracowanie (zgodnie ze
standardami akademickimi) recenzji wybranej przez siebie książki poświęconej
izraelskiej i/lub pozycji Izraela na rynnach międzynarodowych gospodarce

W1, U1, K1

6.

- Znaczenie Ruchy BDS: charakterystyka ruchu, etapy rozwoju i zakres wpływu na
pozycję Izraela na rynkach międzynarodowych

W1, U1, K1

7.

- Relacje gospodarcze Izraela z wybranymi krajami: wymiana handlowa (struktura,
bilans, trendy), Inwestycje kapitałowe, charakter współpracy z uwzględnieniem ich W1, U1, K1
obszarów (konkurencyjność – komplementarność czy rywalizacja).

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywne uczestnictwo, Prezentacja na wybrany temat
związany z treść kursu, zaliczenie pisemne (test) Obecność

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego, pozwalająca na czytanie materiałów do zajęć.

Sylabusy
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Izrael: Tradycje mniejszości edot - studium uprzedzeń
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.6202113542cde.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z różnymi grupami pośród społeczeństwa Izraela, poznanie ich kultur i tradycji, próba
zrozumienia animozji między nimi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Różnice pomiędzy "Aszkenazim", "Sefardim",
"Mizrachim" oraz "Etiopim".

SAF_K1_W06

zaliczenie ustne
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Umiejętności – Student potraﬁ:
Scharakteryzować kulturę Żydów europejskich,
arabskich oraz etiopskich.

U1

SAF_K1_U06

zaliczenie ustne

SAF_K1_K05

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Podjęcia badań terenowych, aby poznać osobiście
przedstawicieli różnych tradycji we współczesnym
społeczeństwie izraelskim.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

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.

W pierwszych latach Państwa Izraela miała miejsce supremacja obywateli
pochodzenia europejskiego. Kultura sefardyjska i mizrachijska była spychana na
margines. W latach 80-tych i 90-tych XX w. do Erec Israel napłynęły fale Żydów
etiopskich. Okazało się, że ich kultura nie spotkała się zupełnie ze zrozumieniem
"sabrów". Potrzeba było wielu demonstracji i protestów, aby z biegiem czasu,
Sefardyjczycy, Mizrachijczycy, a wreszcie Felasze, doczekali się większego
dowartościowania...

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, burza
mózgów, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywność na zajęciach, mile widziane prezentacje studentów na
zajęciach.

163 / 404

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zainteresowanie tematem.

Sylabusy
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Języki Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej – dawniej i dziś
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.603e4a93311a5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z z najważniejszymi żywymi i już nieużywanymi językami Bliskiego Wschodu i Afryki
Północnej (głównie afroazjatyckimi), ich strukturą, literaturą w nich tworzoną, ale również z systemami pisma
przez nie używanymi.

C2

Uświadomienie słuchaczom aspektu socjolingwistycznego omawianych języków – jakie wartości kulturowe
i religijne przekazywały lub przekazują i dlaczego przynajmniej niektórych z nich warto się uczyć.

C3

Uświadomienie słuchaczom problemów związanych z odradzaniem się i wymieraniem języków Bliskiego Wschodu
i Afryki Północnej oraz wpływem tych zjawisk na kwestie społeczno-kulturowe wspomnianych regionów

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

moc danego języka jako zjawiska kulturowe, religijne
i społeczne z nim związane oraz jako przejawy
dziedzictwa kulturowego i tożsamości kulturowej

SAF_K1_W02,
SAF_K1_W03,
SAF_K1_W04,
SAF_K1_W06

zaliczenie pisemne

SAF_K1_U02,
SAF_K1_U03,
SAF_K1_U04

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wymienić różnice i podobieństwa kulturowe, społeczne
i religijne społeczności posługujących się danymi
językami w ujęciu diachronicznym i synchronicznym

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

prowadzenia rozważań poruszających etyczne
dylematy związane z socjokulturowym rozumieniem
danego języka jako niezbędnego elementu inkulturacji
oraz potraﬁ rozpoznać, prognozować oraz badać
charakter kluczowych zagrożeń pojawiających się
w procesie interakcji kulturowych dotyczących
zachowania lub utraty języka lub jego form zapisu
na omawianym obszarze

SAF_K1_K01,
zaliczenie pisemne
SAF_K1_K02, SAF_K1_K03

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do ćwiczeń

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.

Sytuacja językowa na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej w ujęciu
historycznym z uwzględnieniem kwestii socjolinwistycznych i kuturowych

W1, U1, K1

2.

Języki i pisma Mezopotamii

W1, U1

3.

Język akadyjski i jego odmiany, literatura w nim tworzona

W1, U1

Sylabusy
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4.

Język ugarycki i jego literatura

W1

5.

Języki kananejskie: znaczenie, formy zapisu, przetrwanie

W1, U1, K1

6.

Języki aramejskie

W1, U1, K1

7.

Język arabski i jego wpływ kulturowy, dialekty języka arabskiego, język maltański.

W1, U1

8.

Języki etiosemickie: kultura i literatura

W1, U1

9.

Języki południowoarabskie epigraﬁczne i współczesne

W1, U1, K1

10.

Język egipski: pismo i kultura

W1, U1, K1

11.

Język koptyjski dawniej i dziś

W1, U1, K1

12.

Języki berberskie: zagrożenie i odrodzenie

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, wykład z prezentacją multimedialną, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

a) dopuszczalne są trzy nieusprawiedliwione nieobecności, b) w
przypadku większej liczby nieobecności wymagane jest opracowanie
dodatkowego materiału wskazanego przez prowadzącego (minimum 6
zaliczenie pisemne
stron znormalizowanych, przypisy oraz bibliograﬁa) Forma egzaminu: c)
egzamin pisemny, d) uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu, tj. 3,0 =
60% egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
a) dopuszczalne są trzy nieobecności nieusprawiedliwione; b) w razie większej liczby nieobecności warunkiem dopuszczenia
do egzaminu jest przygotowanie dodatkowego materiału wskazanego przez wykładowcę (minimum 6 stron
znormalizowanych, bibliograﬁa, przypisy); c) egzamin pisemny; d) zaliczenie egzaminu: 60%=dst (3,0)

Sylabusy

167 / 404

Kibuce - prawdziwy komunizm w Izraelu?
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.603e46006f83b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Próba odpowiedzi na pytanie o fenomen instytucji kibucu w Erec Israel - czyżby była to udana i skuteczna próba
dobrowolnego wprowadzenia postulatów komunizmu na wieś izraelską? Celem zajęć jest zapoznanie studentów
z interesującą i oryginalną tematyką rolnictwa izraelskiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student ma orientację, jeśli chodzi o tematykę
kibucową, ważnego elementu rolnictwa, a nawet
przemysłu Izraela.

SAF_K1_W06

zaliczenie na ocenę

SAF_K1_U05,
SAF_K1_U06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student rozumie ważną rolę, jaką odegrały kibuce
w procesie rozwoju osadnictwa żydowskiego
w Palestynie w pierwszej połowie XX wieku (do 1948
r.).

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotowy do wizyty we wsi kolektywnej
(kibucu) w celu poznania doświadczeń życiowych
i zawodowych kibucników.

SAF_K1_K01, SAF_K1_K05 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Degania, Lochamei Ha-Getaot, Sde Boker czy Yad Mordechaj to dziś właściwie
miejsca historyczne na mapie Izraela. Kibuc Degania był pierwszym kibucem,
założonym na terenie Erec Israel (1909 r.) W kibucu Sde Boker mieszkał i spoczął
pierwszy premier i twórca Państwa Izraela, Dawid Ben-Gurion (ur. 1886 w Płońsku,
zm. 1973). Kibuc Lochamei Ha-Getaot powstał w 1949 r., dokładnie 5 lat po
wybuchu powstania w getcie warszawskim, a wśród założycieli byli Cywia
Lubetkin i Icchak "Antek" Cukierman - przywódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej
(ŻOB). Kibuc Yad Mordechaj powstał w 1943 r., a jego nazwa została nadana na
cześć Mordechaja Anielewicza - przywódcy powstania w getcie warszawskim.
Założycielami byli głównie młodzi działacze organizacji Ha-Szomer Ha-Cair
przybyli do Palestyny z Polski w drugiej połowie lat 30-tych. W maju 1948 r. kibuc
został zaatakowany przez nacierające w stronę Tel-Awiwu wojska egipskie.
Kilkudniowy opór kibucników uratował mieszkańców Tel-Awiwu. Po kilku
miesiącach teren kibucu został odbity przez wojska Izraela, a później wioskę
odbudowano. W następnych latach, w obu wspomnianych kibucach powstały
muzea pamięci walki i zagłady narodu żydowskiego podczas II wojny światowej.
Autorka głośnej powieści "Byliśmy przyszłością", Jael Neeman, opowiada o swoim
kibucu Jechiam k/Naharii na północy Izraela, który został założony w 1946 r.
Autorka wspomina tam o ważnym ośrodku edukacyjnym federacji kibuców - Givat
Haviva, powstałym w 1949 r., który zabiega o poprawę relacji izraelskopalestyńskich. W Izraelu istnieje także od 1971 r. ośrodek dokumentacji ruchu
kibucowego - Yad Tabenkin. O kibucu Hulda w środkowym Izraelu czytamy z kolei
w książkach Amosa Oza, który spędził tam młodzieńcze lata i przed dwoma laty
został pochowany. Piszący te słowa zaś, spędził miesiąc jako ochotnik do pracy w
1989 r. w kibucu Kfar Glikson k/Cezarei, gdzie mimo trwającego już kryzysu
ekonomicznego, dalej była widoczna wiara w system życia bez obrotu pieniędzmi,
zapewniający wszystkim kibucnikom zaspokajanie podstawowych potrzeb
życiowych. A jak wpisać w ten obraz grupę religijnych kibuców w dolinie Beit
Szean w pobliżu Jordanu? Czy eksperyment wprowadzenia zasad komunizmu do
gospodarki rolnej Izraela powiódł się? A koncepcja wychowania dzieci i młodzieży
przez kibuc w oderwaniu od domów rodziców jakie przyniosła skutki? Inną
ciekawostką jest funkcjonowanie na północy Izraela k/Akki chrześcijańskiego
kibucu Nes Ammim jako symbolu dialogu chrześcijaństwa z judaizmem...

W1, U1, K1

2.

Kurs ma za zadanie odpowiedzieć na pytanie, na czym polega fenomen
izraelskiego kibucu i na ile udał się tam projekt wprowadzenia komunizmu. Jak
wyglądały kolejne fazy rozwoju/regresu kibuców na przestrzeni XX wieku? Na ile
instytucja kibucu próbowała się dostosować do zmieniającej się sytuacji
polityczno-gospodarczej Izraela oraz krajów tzw. demokracji ludowej? Co sprawiło
renesans kibucu w początku XXI wieku, jednak na zupełnie innych zasadach?
Dlaczego kibuce, mające niewielki odsetek całej ludności Izraela, były ważnym
elementem państwotwórczym? Czy rzeczywiście kibucnicy byli komunistami z
wyboru?

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Aktywność na zajęciach - mile widziane prezentacje studentów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zainteresowanie przedmiotem.

Sylabusy
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Kino Bliskiego Wschodu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.620211c6e4223.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Sylabusy

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kino krajów Bliskiego Wschodu, do niedawna w ogóle nieznanych, lub znanych sporadycznie, dopiero w latach 90.
odkrywanych przez międzynarodową publiczność. Celem wykładów jest przed przede wszystkim przedstawienie
dorobku twórców kinematograﬁi bliskowschodniej i ich znaczenia dla całokształtu kultury regionu.

C2

Kino krajów Bliskiego Wschodu, do niedawna w ogóle nieznanych, dopiero w latach 90. odkrywanych przez
międzynarodową publiczność. Celem wykładów jest przed przede wszystkim przedstawienie dorobku kina
irańskiego, spośród wszystkich krajów islamskich osiągającego najszerszy międzynarodowy rozgłos, stając się
synonimem bliskowschodniego kina artystycznego. Omówiona zostanie przede wszystkim twórczość ﬁlmowców
irańskich związanych z zaistniałą w latach 60. tzw. irańską Nową Falą (B. Beizai, M. Kimiai, D. Mehrjui, i, przede
wszystkim A. Kiarostami), animowaną przez Kanun – Instytutu Intelektualnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży.
Następnie przedstawiony zostanie okres kryzysu kinematograﬁi irańskiej w czasie rewolucji ajatollahów w 1979,
a następnie odrodzenie kina irańskiego, datowane od 1983, kiedy z inicjatywy rządowej powstał Fundusz Filmowy
Farabi, którego celem było wspieranie narodowej kinematograﬁi, łączącej fundamentalne wartości islamu
z wysoką jakością artystyczną. Przedmiotem szczegółowej analizy będzie dorobek najwybitniejszych twórców
kina irańskiego, takich jak A. Kiarostami (zdobywca Złotej Palmy na MFF w Cannes za „Smak czereśni” z 1997 r.),
M. Makhmalbaf („Gabbeh” z 1996), M. Majidi („Dzieci niebios” z 1997 r,), w których oryginalnych, często
prezentujących nowatorskie podejście do kinematograﬁcznej estetyki dziełach odnajdujemy odwołania
do tradycyjnej, bliskowschodniej kultury (np. perskiego malarstwa i teatru „Ta’ziye(h), ale również zapożyczenia
z kina zachodniego (włoski neorealizm, ﬁlmowa epika J. Forda) czy nawet kina indyjskiego. Omówiony zostanie
również dorobek kina egipskiego i libańskiego, zwłaszcza "złotego okresu" kinematograﬁi obu krajów, ściśle
współpracujących ze sobą w dziedzinie produkcji ﬁlmowej, tj. dekady lat 60. Analiza obejmować będzie również
twórczość współczesnych ﬁlmowców egipskich i libańskich np. Nadine Lebaki. W ramach wykładów omówiona
zostanie również szczegółowo kinematograﬁa izraelska, której podwaliny tworzone były już od lat 40. m.in. przez
emigrantów z Polski (np. Józefa Lejtesa). Przedmiotem analizy będą przede wszystkim dzieła tworzone w latach
50. przez spółdzielnię Kolon (1951-55), w latach 60. przez spółdzielnię ﬁlmową Gevy (oraz samodzielnych,
izraelskich ﬁlmowców, takich jak: M. Golan, E. Kishon, Uri Zohar), realizowane w latach 70. i 80. dzieła reżyserów
urodzonych w Izraelu: A. Hefnera, B. Davidsona, D. Dolmana, M. Mizrahi. Omówione zostanie również zjawisko
Nowego Kina Izraelskiego, tworzonego przez absolwentów izraelskich szkół ﬁlmowych w Ramat Ganie, Tel Awizie
oraz Jerozolimie (twórczość Uri Barabasza, Awi Neszera, Eli Cohen a zwłaszcza Amosa Gitaia (Kipur) podejmujące
aktualną problematykę społeczną i polityczną, związaną np. z konﬂiktem izraelsko – palestyńskim.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie historię i współczesność kina
bliskowschodniego jako medium kulturotwórczego
i kulturoznawczego.

SAF_K1_W02,
SAF_K1_W04,
SAF_K1_W06

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

SAF_K1_U02,
SAF_K1_U04,
SAF_K1_U06

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wykazać się wiedzą nt. wybranych
twórców i nurtów kina bliskowschodniego, w szerokim
kontekście kulturoznawczym.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Wykorzystania zdobytej wiedzy w kreowaniu
aktywności kulturalnej w kraju i za granicą. Ma
również podstawy do samodzielnego badania
obszarów aktywności audiowizualnej.

zaliczenie ustne,
SAF_K1_K01, SAF_K1_K05 zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Bilans punktów ECTS

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

5

analiza i przygotowanie danych

5

przygotowanie dokumentacji

10

analiza problemu

5

konsultacje

5

przygotowanie projektu

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

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.

Kino irańskie.

W1, U1, K1

2.

Kino egipskie i libańskie - historia i współczesność.

W1, U1, K1

3.

Kino innych krajów arabskich.

W1, U1, K1

4.

Kino palestyńskie.

W1, U1, K1

5.

Kino izraelskie.

W1, U1, K1

6.

Znaczenie kina bliskowschodniego dla polityki kulturalnej krajów arabskich,
islamskich (w tym krajów afrykańskich).

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, Projekcje ﬁlmowe., analiza przypadków, wykład z prezentacją multimedialną, metoda
projektów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne, zaliczenie na ocenę, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach. Aktywność.
Zaliczenie egzaminu.

173 / 404

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ogólna wiedza na temat kultury i historii regionu bliskowschodniego, ze szczególnym uwzglęnieniem XX wieku.

Sylabusy
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Kino izraelskie: Od Amosa Gitaia i Ariego Folmana po Natalie Portman
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.604014f815ac0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów ze zjawiskowym na Bliskim Wschodzie kinem izraelskim w całej jego złożoności
i różnorodności.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student ma orientację na polu kina Izraela oraz jego
złożonej problematyki.

SAF_K1_W06

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student rozumie ważne tematy społeczne poruszane
przez kino izraelskie.

SAF_K1_U06

zaliczenie na ocenę

SAF_K1_K05

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotowy do pogłębiania ważnych tematów
podnoszonych przez izraelskich ﬁlmowców.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przeprowadzenie badań literaturowych

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
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Kino izraelskie jest wielojęzyczne. Twórcy bawią się dialogami hebrajskoarabskimi z wtrętami angielskimi, rosyjskimi czy hiszpańskimi. Filmowcy
programowo nie uznają żadnego tabu, dlatego powstają dzieła o miłości dwóch
ortodoksów (Oczy szeroko otwarte - Haima Tabakmana), o ﬂircie geja
niemieckiego z palestyńskim (Spacer po wodzie - Foxa) czy o odejściu kobiety
ortodoksyjnej od męża do świeckiego kochanka (Kadosz - Gitaia). Eran Riklis
opowiada z kolei o druzyjskim ślubie na Wzgórzach Golan (Syryjska narzeczona),
gdzie na przeszkodzie staje izraelska biurokracja, rozpychająca się bezdusznie na
terytorium okupowanym. Inne, częste motywy to tematyka kibucowa, wojny
Izraela z krajami arabskimi oraz nawiązania do czasu Zagłady podczas II wojny
światowej. Ciekawe, że wszystkie powyższe elementy zawarł w swoim ﬁlmie Eytan W1, U1
Fox (Spacer po wodzie). Oto, niemiecka wolontariuszka podejmuje ochotniczą
pracę w kibucu. Po jakimś czasie zakochuje się w niej izraelski agent sił
specjalnych. Historia jeszcze bardziej się komplikuje, gdy brat dziewczyny - gej,
doprowadza wspomnianego izraelskiego asa do swojego dziadka, który okazuje
się zbrodniarzem, mordującym Żydów podczas Holokaustu. Czy Izraelczyk wypełni
zleconą mu misję zabicia nazistowskiego zbrodniarza? Izraelscy ﬁlmowcy chętnie
też sięgają po tragikomedię, jak Eran Kolirin (Przyjeżdża orkiestra), opowiadający
o egipskiej orkiestrze przez pomyłkę przybywającej na izraelską prowincję czy Gidi
Dar (HaUszpizin), który zderza bogobojną rodzinę Mosze Belangi podczas święta
Sukot z nietradycyjnymi gośćmi - dwoma uciekinierami z więziennej przepustki...

Sylabusy
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Kino izraelskie działa i rozwija się od dziesięcioleci, ale jakościowy skok dokonał
się w nim na początku XXI wieku. Tacy twórcy jak Amos Gitai, Eytan Fox, Ari
Folman czy Gidi Dar, sprawili, że ﬁlm izraelski stał się bardziej uniwersalny i
wszechstronny, choć ciągle osadzony w bliskowschodnim kontekście. Dzięki nim
obserwujemy początki Państwa Izraela (Kedma - Gitaia i Opowieść o miłości i
mroku - Natalie Portman), śledzimy izraelskie rozliczenia z Libanem (Walc z
Baszirem - Folmana oraz Twierdza Beaufort - Josepha Cedara) oraz poznajemy
izraelski punkt widzenia na Arabów i Palestyńczyków (Drzewo cytrynowe - Erana
Riklisa oraz Checkpoint - Yoava Shamira). Inne stałe tematy to życie
ultraortodoksji żydowskiej (HaUshpizin - Dara oraz Wypełnić pustkę - Ramy
Burshteina), a także ciągle żywe echa Holokaustu (Spacer po wodzie - Foxa czy
Niedokończony ﬁlm - Yael Hersonski)...

2.

K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, burza
mózgów, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin ustny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zainteresowanie przedmiotem.

Sylabusy
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Kino muzułmańskich emigrantów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.5cc2eda7349ce.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z kinem muzułmańskich emigrantów przybywających do Europy
i Ameryki z Bliskiego Wschodu i Afryki Płn. - głównie z krajów postkolonialnych, przybywających do dawnych
centrów (Francja, Hiszpania, Włochy, Niemcy, Wlk. Brytania). Dzięki ﬁlmom zrealizowanym przez emigrantów
istnieje możliwość przyjrzenia się złożonej sytuacji społecznej przybywających z krajów muzułmańskich ludzi,
niejako "od środka" bez zafałszowań związanych z narzuconym przez kulturę zachodu "dyskursem
post(neo)kolonialnym".

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę dotyczącą
kina tworzonego przez muzułmańskich emigrantów
w krajach Europy Zachodniej i USA.

SAF_K1_W06

prezentacja

SAF_K1_U06

prezentacja

SAF_K1_K05

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Posiada umiejętności badawcze pozwalające
na samodzielne przygotowanie i przeprowadzenie
procesu badawczego na obszarze kulturoznawstwa,
bazującego na antropologii audiowizualnej
z wykorzystaniem bibliograﬁi w języku rodzimym
i obcym oraz z zastosowaniem więcej niż jednej
metody badawczej; potraﬁ sformułować wnioski,
opracować i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem
ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Podejmuje wyzwania zawodowe; wykazuje aktywność,
podejmuje trud i odznacza się wytrwałością
w realizacji indywidualnych i zespołowych działań
profesjonalnych służących podnoszeniu standardów
życia zbiorowego i jednostkowego, w których ważnym
elementem jest wykorzystywanie przekazów
audiowizualnych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

40

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Dyskurs kolonialny i postkolonialny w perspektywie kinematograﬁcznej.
2. Obraz muzułmańskiej wspólnoty i jej kultury w ﬁlmach tworzonych przez
kinematograﬁe zachodnie: "konserwatyści" i "reformatorzy" (kino popularne vs
kino autorskie: Gillo Pontecorvo, Jean-Luc Godard, Rainer Warner Fassbinder,
Andre Techiné, Mathieu Kassovitz i inni).
3. Kinematograﬁa Afryki Płn. i jej wpływ na kino francuskie - od "Kina Rewolucji"
do "Kina Przedmieść":
a/ kino algierskie przed 1962 i po (twórczość Mohammeda Lakhdar-Hamina,
Rachida Bouchareba, Yasminy Adi),
b/ kino marokańskie (Hamid Bénani, Souheil Ben Barka, Moumen Smihi, Ahmed El
Maânouni, Mustapha Derkaoui , Farida Benlyazd, Saâd Chraïbi, Hassan Benjelloun,
Ismael Ferroukhi,
c/ kino algierskich i marokańskich emigrantów we Francji (Bourlem Guerdjou,
Daoud Aoulad-Syad, Yasmine Kassari, Abdellatifa Kechiche, Merzaka Allouache).
W1, U1, K1
4. Kino tureckich emigrantów w Niemczech: I, II i III Pokolenie ﬁlmowcówemigrantów - od Gastarbeitkino do kina niemiecko-tureckiego:
a/ twórczość Yilmaza Güneya i Tevﬁka Basera (I Pokolenie),
b/ twórczość Fatiha Akina, Kutlugu Atamana (II Pokolenie) jako modelowy przykład
kina niemiecko-tureckiego ,
c/ kino Yilmaza Arslana, Sinana Akkusa, Ayse Polat, Özgüra Yildirima (III Pokolenie)
4. Filmowy Bliski Wschód w Europie i w USA.
a/ tematyka bliskowschodnia w kinie zachodnim (w perspektywie postkolonialnej),
b/ ﬁlmowcy z Bliskiego Wschodu w Hollywood (Mustafa Akkad, Marjane Satrapi i
inni),
c/ kino palestyńskie realizowane na Zachodzie (twórczość Mohammada
Bakriego),.
5. Kryzys migracyjny i kino dokumentalne muzułmańskich i żydowskich
emigrantów (twórczość Izze Genini, Yaminy Benguigui, Tamera El Saida i innych).
6. Tematyka muzułmańskich emigrantów w kinie nurtu transkulturowego.

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na podstawie pozytywnej oceny z prezentacji oraz regularnego
uczestniczenia w zajęciach, podczas których prócz elementu wykładowego
obecny jest element konwersatoryjny, stymulujący studentów do
aktywnego wykorzystywania zdobytej wiedzy.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ogólna znajomość historii i kultury krajów bliskowschodnich, procesów emigracyjnych, problematyki związanej z
kolonializmem i post(neo)kolonializmem.

Sylabusy

180 / 404

Kino wschodnich sztuk walki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.1585576977.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z historią i współczesnością kina wschodnich sztuk walki, rodzaju
ﬁlmowego niezwykle ważnego dla zrozumienia kultury i mentalności społeczeństw dalekowschodnich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Poznanie dorobku najważniejszych twórców ﬁlmów
wschodnich sztuk walki, tworzonych w obrębie
kinematograﬁi dalekowschodnich, chińskiego kręgu
kulturowego, realizowanych zwłaszcza w Japonii,
Hongkongu, na Tajwanie, w Chinach Kontynentalnych.
Ale także w Korei (Płn. i Płd.), Wietnamie, Tajlandii.
Twórcy tych ﬁlmów bardzo często nawiązywali
w swych ﬁlmach do stylów i szkół walki wytworzonych
w obrębie militarnej aktywności społeczeństwa
zamieszkującego określony region (np. japońskie ﬁlmy
samurajskie - jidai-geki - nawiązywały do budo - sztuk
walki wojowników bushi; chińskie ﬁlmy wuxia opowiadały często o autentycznych wojownikach
z dalszej, bądź bliżej - dynastia Quing - histrorii),
tajlandzkie ﬁlmu walki bazują na tajskich sztukach
walki, zwłaszcza na tajskim boksie itd). Poznanie
ﬁlmów wschodnich sztuk walki jest o tyle ważne, że
w kulturze chińskiego kręgu kulturowego komunikacja
pozawerbalna jest ważniejsza niż werbalna, stąd
często ważne treści (związane z taoizmem,
buddyznem, konfucjanizmem) zawarte są w ﬁlmach
walki, w zachodnim kręgu kulturowym odbieranych
mylnie jedynie jako "kino rozrywkowe".

SAF_K1_W01,
SAF_K1_W06

zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

W2

Zapoznanie się z dorobkiem azjatyckiego kina walki,
jak również z jego przemożnym wpływem na kino
zachodnie, zwłaszcza francuskie i amerykańskie
(martial arts cinema).

SAF_K1_W01,
SAF_K1_W05,
SAF_K1_W06

zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

Swobodnie poruszać się w kręgu azjatyckiej kultury
kinematograﬁcznej, związanej z kinem akcji, zwłaszcza
kinem wschodnich sztuk walki. Przez ich pryzmat
SAF_K1_U02,
poznaje najważniejsze, prerogatywy ideowe
SAF_K1_U03,
i estetyczne krajów konfucjańskiego kręgu
SAF_K1_U06
kulturowego, tak w perspektywie historycznej,
antropologicznej, jak i - przede wszystkim estetycznej.

zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykorzystać zdobytą wiedzę do eksploracji obszarów
kultury dalekowschodniej, zwłaszcza w jej aspekcie
audiowizualnym.

SAF_K1_K01,
zaliczenie ustne, projekt,
SAF_K1_K04, SAF_K1_K05 prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przeprowadzenie badań empirycznych

20

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
112

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.

1. Kulturowa geneza dalekowschodnich sztuk walki;
2. Idee stojące za ﬁlmami wschodnich sztuk walki.
3. Poszczególne rodzaje i szkoły walki na Dalekim Wschodzie.
4. Znaczenie kulturowe wschodnich sztuk walki w perspektywie zewnętrznej i
wewnętrznej.

W1, W2, U1, K1

2.

6. W kręgu wuxia-pian: chińskie kino sztuk walki: Republika Chińska, Hongkong,
Tajwan, Kino ChRLD
7. Japońskie kino jidai-geki oraz elementy budo w kinie gendai-geki (zwłaszcza we
współczesnym ﬁlmie gangsterskim yakuza-eiga).
8. Hapkido i Taekwondo - koreańskie kino sztuk walki.
7. Sztuka wojenna Tajów - i jej obraz na kinowym ekranie.
8. Vievodao - wietnamskie kino sztuk walki.
9. Elementy martial arts cinema w innych kinematograﬁach azjatyckich (nie tylko
konfucjańskiego kręgu kulturowego - Indie, Filipiny, Indonezja itd.)

W1, W2, U1, K1

3.

10. Wpływ dalekowschodniego kina sztuk walki na zachodnie kino akcji (japońscy
twórcy jidai-geki a kino zachodnie; dokonania choreografów chińskich w
Hollywood i Europie Zachodniej: Corey Yuen, Yuen Woo Ping).
11. Impact factor dalekowschodniego kina sztuk walki na światową kulturę
audiowizualną.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody elearningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne, projekt, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność w zajęciach, przygotowanie i przedstawienie
prezentacji
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Kolonializm i imperializm europejski w Afryce
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.620213e913d58.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu motywów, przebiegu oraz skutków podziału Afryki przez Europejczyków

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

Student zna i rozumie zjawiska z zakresu polityki,
układów społecznych, gospodarki i kultury
współczesnej Afryki – próba odnalezienia ich korzeni,
a także możliwych skutków dla współczesności.

SAF_K1_W03,
SAF_K1_W05,
SAF_K1_W06

zaliczenie ustne
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Zna i rozumie takie pojęcia jak kolonializm,
imperializm, rasizm, panafrykanizm, dekolonizacja,
postkolonializm, studia postkolonialne, modernizacja

W2

SAF_K1_W03,
SAF_K1_W05,
SAF_K1_W06

zaliczenie ustne

SAF_K1_U03,
SAF_K1_U06

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:
potraﬁ wykorzystać podstawową wiedzę z zakresu
studiów postkolonialnych oraz powiązanych z nią
dyscyplin do analizowania konkretnych procesów
i zjawisk społecznych i kulturowych na kontynencie
afrykańskim

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
potraﬁ pracować, w zespole pełniąc różne role; umie
przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne
umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację
celów związanych z projektowanie i podejmowaniem
działań zawodowych

K1

SAF_K1_K02, SAF_K1_K05 zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza problemu

70

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.

Fundamentalne dla kursu są takie pojęcia jak: przejęcie, wyzysk, dyskurs,
tożsamość, władza, przemoc czy modernizacja w odniesieniu do Afryki w okresie
kolonializmu europejskiego

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
polski
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Konﬂikty i ich rozwiązywanie na Bliskim i Dalekim Wschodzie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.603e3dcdcd7af.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przedmiot poświęcony analizie konﬂiktów społecznych i zbrojnych na Bliskim i Dalekim Wschodzie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna i rozumie teorię konﬂiktu społecznego.

SAF_K1_W01,
SAF_K1_W02

zaliczenie pisemne
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W2

Student zna i rozumie charakterystykę współczesnych
konﬂiktów zbrojnych.

SAF_K1_W03,
SAF_K1_W04

zaliczenie pisemne

W3

Student zna i rozumie pojęcie negocjacji i mediacji
międzynarodowych.

SAF_K1_W04,
SAF_K1_W05,
SAF_K1_W06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Analiza konﬂiktów

SAF_K1_U01,
SAF_K1_U02

zaliczenie ustne

U2

Analiza polityki zagranicznej.

SAF_K1_U04

zaliczenie ustne

U3

Analiza zachowań negocjacyjnych.

SAF_K1_U04

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Umiejętność analizy polityki zagranicznej i konﬂiktów
zbrojnych.

SAF_K1_K03

zaliczenie ustne

K2

Znajomość warsztatu negocjacyjnego.

SAF_K1_K04

zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie eseju

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Analiza polityki zagranicznej i analiza konﬂiktu.

W1, W2

2.

Teoria konﬂiktu społecznego.

W1, U1

3.

Dyplomacja podczas konﬂiktu zbrojnego.

U2, U3, K1

4.

Wymiar militarny, strategie, doktryny interwencji. Budowanie koalicji wojskowych.

W2, W3, K1

5.

Czym są negocjacje i mediacje w Azji.

W3, U3, K1, K2

Sylabusy
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6.

Psychologia dalekosiężnych celów politycznych i wojskowych. Analiza postaw
liderów politycznych.

U1, U2

7.

Rozwiązywanie konﬂiktów i przekształcanie konﬂiktów (conﬂict resolution, conﬂict
transformation).

W2, U1

8.

Negocjacje, dialog oraz postawy ludności miejscowej wobec interwentów.

W1, W2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, seminarium
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Esej lub prezentacja.
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Kraje Maghrebu. Gospodarka, społeczeństwo, kultura.
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.5cc2eda78bbcb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Studeny/ka po pozytywnym zaliczeniu modułu zajęciowego będzie posiadał/posiadała podstawową wiedzę
na temat Maghrebu jako regionu i poszczególnych państw go tworzących. Zdobytą wiedzę student/ka będzie
traﬁł użyć do dokonania podstawowych analiz pomocnych w wymiarze naukowym i zawodowym. Student/ka
bazując zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie analizy danych dotyczących gospodarki,
kultury i społeczeństw poszczególnych krajów regionu (Algierii, Tunezji, Maroka, Mauretanii i Libii). Korzystając
ze zdobytej wiedzy będzie on w stanie podjąć dalsze pogłębione studia nad regionem w toku swojej edukacji.
Poza omówieniem zagadnień związanych z poszczególnymi krajami Maghrebu studenci zostaną zapoznani
z cechami specyﬁcznymi dla kolonialnego dziedzictwa regionu (m. in. silnie rozbudowana franko fonia oraz
tendencje dążące do postrzegania regionu jako spójnej całości w opozycji do maszriku). Zajęcia mają na celu
również nie tylko przekazanie studentom bazy do dalszych pogłębionych studiów nad regionem, lecz także
przekazanie niezbędnego kompendium wiedzy dla wszystkich studentów zajmujących się tematyką
bliskowschodnią.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

student/ka posiada podstawową wiedzę z zakresu
ekonomi, gospodarki i zagadnień rozwojowych.

SAF_K1_W01,
SAF_K1_W02,
SAF_K1_W03,
SAF_K1_W04,
SAF_K1_W05,
SAF_K1_W06

zaliczenie pisemne

W2

student/ka potraﬁ umiejscowić tematykę modułu
w ogólnym obszarze badań nad zagadnieniem oraz
wskazać główne kierunki rozwoju tychże.

SAF_K1_W01,
SAF_K1_W02,
SAF_K1_W03,
SAF_K1_W04,
SAF_K1_W05,
SAF_K1_W06

zaliczenie pisemne

W3

student/ka zna podstawowy zakres pojęciowy
związany z gospodarkami, społeczeństwem i kulturą
krajów Maghrebu. Ponadto potraﬁ umiejscowić te
zagadnienia w szerszym kontekście regionalnym.

SAF_K1_W01,
SAF_K1_W02,
SAF_K1_W03,
SAF_K1_W04,
SAF_K1_W05,
SAF_K1_W06

zaliczenie pisemne

U1

student/ka rozróżnia poszczególne fakty jak i przebieg
zdarzeń które wpływają na omawiane społeczeństwa.
Potraﬁ samodzielnie działać na rzecz umiejscowienia
siebie w szerszym kontekście działań zawodowych
w przyszłej pracy zawodowej związanej z krajami
Maghrebu. Jest w stanie przygotowywać analizy
praktyczne służące przyszłemu pracodawcy.

SAF_K1_U01,
SAF_K1_U02,
SAF_K1_U03,
SAF_K1_U04

zaliczenie pisemne

U2

student/ka rozumie kontekst historyczny, polityczny
i religijny oraz potraﬁ wykorzystać tę wiedzę w swojej
przyszłej pracy zarówno ze społecznościami Bliskiego
Wschodu, jak i osobami pracującymi na podobnych
stanowiskach w Europie. Potraﬁ również wykorzystać
zdobytą wiedzę teoretyczną w przyszłej sytuacji
praktycznej.

SAF_K1_U01,
SAF_K1_U02,
SAF_K1_U03,
SAF_K1_U04

zaliczenie pisemne

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student/ka ma świadomość złożoności problemów
i zagadnień cywilizacyjnych związanych
z dziedzictwem kulturowym obszaru Maghrebu.
Wykorzystując tę wiedzę w przyszłej pracy terenowej,
będzie potraﬁł nakreślić obraz złożoności tego regionu
innym osobą, oraz przekazać im zdobytą w toku
kształcenia wiedzę w sposób przystępny i zwięzły.

SAF_K1_K01,
SAF_K1_K02,
zaliczenie pisemne
SAF_K1_K03, SAF_K1_K04

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
konwersatorium

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30
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przygotowanie prezentacji multimedialnej

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.

Zajęcia wprowadzają studenta w złożoność tematyki związanej ze krajami
Maghrebu rozumianymi w perspektywie szerokiej (tj. Maroko, Tunezja, Algieria,
Libia). Mają one za zadanie ukazanie znaczenia regionalnego tych krajów w
perspektywie działań państw Unii Europejskiej, NATO, jak również uściślenie
wiedzy studentów na temat wymienionych w tytule zajęć trzech osi użytych do
analizy krajów Maghrebu. Zajęcia ukazują zatem w sposób holistyczny złożoność
problemów, szans i wyzwań stojącymi przed Państwami Afryki Północnej.
Kolejnym celem zajęć jest ukazanie studentom Maghrebu jako osobnego obszaru
geograﬁcznego, wartego pogłębionego zainteresowania na wielu polach
działalności naukowej i zawodowej.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Do egzaminu końcowego zostaną dopuszczone osoby które były aktywne
na zajęciach, oraz posiadają wymaganą liczbę obecności. Dopuszczane są
3 nieobecności, ewentualne odrobienie nadprogramowych nieobecności
odbywa się na zasadzie odpowiedzi ustnej na zadany temat, podczas
dyżuru. Nieobecności należy odrobić co najmniej do przed ostatniego
dyżuru poprzedzającego sesję egzaminacyjną. Egzamin końcowy ma
formę pisemną, zawiera pytania otwarte i zamknięte dotyczące tematyki
omawianej podczas zajęć i przedstawionej w literaturze. Pytania
zamknięte mają formę pytań z możliwością wyboru (A,B,C,D) z trzema lub
zaliczenie pisemne
czterema podpowiedziami. Tylko jedna odpowiedź jest odpowiedzią
właściwą. Pytania otwarte dotyczą krótkiego przedstawienia jednego z
omawianych na zajęciach fenomenów gospodarczych, społecznych lub
kulturowych (np. opisz zjawisko „Podpierających mur” w Algierii, lub
streść czym jest kult Sidich/Marabutów na obszarze Maghrebu). Mogą one
zawierać również polecenie wymienienia poszczególnych części
składowych (np. wymień państwa wchodzące w skład Arabskiej Unii
Maghrebu lub wymień główne kierunki reform w początkach prezydentury
Habiba Bourguiby w Tunezji.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Bez wymagań wstępnych

Sylabusy
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Krytyczna analiza dyskursu jako metoda badawcza
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.1587040913.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wprowadzenie studentów w problematykę krytycznej analizy dyskursu jako metody badawczej.

C2

Zapoznanie studentów z teoretyczno-metodologicznymi zagadnieniami związanymi z krytyczną analizą dyskursu

C3

Zyskanie przez studentów umiejętności wykorzystywania krytycznej analizy dyskursu do prowadzenia badań
naukowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student posiada wiedzę z zakresu najważniejszych
podejść teoretycznych i badawczych w obszarze
analizy dyskursu.

SAF_K1_W01,
SAF_K1_W05

projekt, prezentacja

W2

Student potraﬁ skutecznie dobrać metodę badawczą
w celu rozwiązywania postawionych problemów.

SAF_K1_W06

projekt, prezentacja

W3

Student potraﬁ zaplanować badania w zakresie
zagadnień dotyczącym krajów Azji z wykorzystanie
krytycznej analizy dyskursu.

SAF_K1_W05,
SAF_K1_W06

projekt, prezentacja

U1

Student posiada umiejętność rozumienia
i analizowania zjawisk społecznych występujących
w Azji w oparciu o wiedzę teoretyczną i narzędzia
badawcze z zakresu krytycznej analizy dyskursu.

SAF_K1_U02,
SAF_K1_U03,
SAF_K1_U06

projekt, prezentacja

U2

Student posiada umiejętność formułować własne
opinie odnośnie zjawisk zachodzących w Azji
i dobierać krytycznie dane i metody analizy.

SAF_K1_U02,
SAF_K1_U03,
SAF_K1_U06

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student potraﬁ pracować w zespole w celu
analizowania wybranych zjawisk społecznych
i kulturowych zachodzących w krajach Azji.

SAF_K1_K02,
projekt, prezentacja
SAF_K1_K03, SAF_K1_K05

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

poprawa projektu

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do teorii dyskursu

W1

2.

Metodologia badań nad dyskursem

W1, W2, W3

3.

Krytyczna analiza dyskursu jako metoda badawcza

W1, W2, W3

4.

Etapy procesu badawczego w krytycznej analizie dyskursu

W1, W2, W3, K1

Sylabusy
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5.

Struktura, agencja i kwestia władzy

U1, U2

6.

Przemoc symboliczna jako przedmiot badań krytycznej analizy dyskursu

U1, U2

7.

Analiza populizmu jako przykładu dyskursu

U1, U2

8.

Praktyczne zastosowanie krytycznej analizy dyskursu w badaniach.

K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

1) obecność 2) aktywne uczestnictwo w zajęciach 3) przygotowanie i
projekt, prezentacja zaprezentowanie w trakcie zajęć analizy dyskursu na wybrany temat
związanych z jednym z krajów Azji.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończone zajęcia z przedmiotu "Historia polityczno-społeczna Japonii".

Sylabusy
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Kurs fakultatywny w języku angielskim
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.620215070a52e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student/ka posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na analizę współczesnych zjawisk i procesów społecznopolitycznych w Afryce

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

złożoność zjawisk i procesów społeczno-politycznych
dotyczących relacji między instytucjami życia
społeczno-politycznego w Afryce, a także ich
oddziaływania na świat zewnętrzny

SAF_K1_W01,
SAF_K1_W02,
SAF_K1_W03,
SAF_K1_W05,
SAF_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

SAF_K1_U01,
SAF_K1_U02,
SAF_K1_U03,
SAF_K1_U04,
SAF_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

rozumieć, analizować oraz interpretować konkretne
zjawiska i procesy społęczno-polityczne w Afryce,
wykorzystując do tego celu ramy teoretycznometodologiczne z zakresu nauk społecznych
i humanistycznych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uczestnictwa w przygotowaniu projektów
analitycznych dotyczących zjawisk i procesów
społeczno-politycznych w Afryce

SAF_K1_K01,
prezentacja
SAF_K1_K03, SAF_K1_K05

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza badań i sprawozdań

10

analiza i przygotowanie danych

10

analiza problemu

10

analiza źródeł historycznych

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

przygotowanie do testu zaliczeniowego

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie do zajęć

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Kurs prowadzony jest w formule wykładowo-konwersatoryjnej przez specjalistów w
danej dziedzinie, których zainteresowania badawcze odpowiadają problematyce
kursu. Prowadzący może przedstawić podstawę teoretyczną do problematyki
zajęć, która obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu nauk społecznych W1, U1, K1
i humanistycznych, dotyczące zjawisk i procesów społecznych, politycznych,
gospodarczych i kulturowych w Afryce. Szczegółowe informacje dotyczące
konkretnego kursu będę podane na stronie internetowej instytutu.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę, prezentacja

Na ocenę końcową składa się ocena z testu (50%) oraz
ocena z prezentacji multimedialnej / analizy problemu (50%)
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Miejsce, tożsamość, status nad środkowym Nilem o naturze wewnętrznych
konﬂiktów i kolektywnego wykluczenia w Sudanie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.62021624dca3a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z szerokim kontekstem konﬂiktów we współczesnym Sudanie

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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ma elementarną wiedzę o przyczyn napięć
społecznych i konﬂiktów zbrojnych na obszarach
Wielkiego Sudanu (Sudan i Sudan Południowy).

W1

SAF_K1_W02,
SAF_K1_W05,
SAF_K1_W06

zaliczenie na ocenę

SAF_K1_U03,
SAF_K1_U05,
SAF_K1_U06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
potraﬁ wykorzystać podstawową wiedzę z zakresu
etnologii i antropologii kulturowej oraz powiązanych
z nią dyscyplin do analizowania konkretnych procesów
i zjawisk społecznych i kulturowych na kontynencie
afrykańskim

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
potraﬁ dokonać obserwacji oraz interpretacji różnych
przejawów kolektywnych konﬂiktów w konkretnym
kontekście kulturowym. Rozumie złożoność
i kontekstualność tych zjawisk

K1

SAF_K1_K02, SAF_K1_K05 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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.

W kursie podejmowana jest kwestia przyczyn napięć społecznych i konﬂiktów
zbrojnych na obszarach Wielkiego Sudanu (Sudan i Sudan Południowy). W tym
celu prowadzący analizuje historię procesów politycznych i społecznych, które
wpłynęły na lokalne rozumienie władzy, statusu oraz przestrzeni. Prowadzący
akcentuje także rolę dialektyki pogranicza w analizowaniu stosunków społecznych
nad środkowym Nilem.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
polski
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Migracje - problematyka Azji Południowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.5cc2edbadb06e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski, Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z ruchami migracyjnymi mieszkańców Azji
Południowej (zarówno w obrębie subkontynentu, jak i do innych rejonów świata, w ujęciu historycznym
i współczesnym), a także omówienie najważniejszych kwestii związanych z obecnością i funkcjonowaniem
południowoazjatyckiej diaspory w krajach Europy, Azji, Afryki i obu Ameryk.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie procesy związane z ruchami
migracyjnymi w obrębie Azji Południowej oraz z Azji
Południowej do innych części świata. Także zna
i rozumie metody wykorzystywane do badania
zjawiska migracji, w tym metody przydatne
do badania procesów migracyjnych z Azji Południowej
do Polski i Europy.

SAF_K1_W06

zaliczenie na ocenę

SAF_K1_U05,
SAF_K1_U06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ wskazać czynniki, które kształtowały
i kształtują tendencje migracyjne wśród mieszkańców
Azji Południowej a także ocenić ich wpływ na sytuację
ekonomiczną, polityczną i społeczną.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest przygotowany do podejmowania
rozmaitych działań mających związek z oceną sytuacji
migracyjnej z krajów Azji Południowej do Europy
i Polski, a także do ciągłego pogłębiania swej wiedzy
w tym zakresie i wykorzystywania jej przy realizacji
projektów o charakterze społecznym czy
gospodarczym.

SAF_K1_K01, SAF_K1_K05 prezentacja

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Podczas zajęć omówione zostaną następujące zagadnienia:
1. Migracje ludności w obrębie Azji Południowej w ujęciu historycznym (do 1947
r.).
2. Migracje ludności w obrębie Azji Południowej po 1947 r.
3. Historyczne i współczesne przyczyny migracji ludności południowoazjatyckiej do
innych części świata.
4. Charakterystyka diaspory południowoazjatyckiej w poszczególnych rejonach
świata:
W1, U1, K1
a) Afryka (Kenia, Uganda, Tanzania, RPA, Mauritius, Libia)
b) Ameryka Środkowa i Południowa (Trynidad i Tobago, Gujana, Surinam, Jamajka)
c) Ameryka Północna (Kanada, USA)
d) Europa (Wielka Brytania, Włochy, Szwecja i in.)
e) Bliski Wschód (kraje Zatoki Perskiej)
f) Azja Pd.-Wsch. (Malezja, Singapur i in.)
e) Australia, Nowa Zelandia, Fidżi
5. Migracje z krajów Azji Południowej do Polski - przyczyny, problemy, skutki.

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach
(dopuszczalne są dwie nieobecności), przygotowanie krótkiej
zaliczenie na ocenę, prezentacja
prezentacji na zadany temat i zaliczenie testowego
egzaminu końcowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Migracje afrykańskie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.5cc2eda6413f1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student/ka posiada wiedzę nt. zjawiska migracji w Afryce oraz między kontynentem afrykańskim a Europą i Azją zarówno w perspektywie historycznej, jak i współcześnie

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student/ka ma uporządkowaną wiedzę o powiązaniach
nauk i dyscyplin umożliwiających studia nad
migracjami (w kontekście migracji afrykańskich)

SAF_K1_W01

zaliczenie na ocenę
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W2

Student/ka ma wiedzę o relacjach zachodzących
między strukturami i instytucjami państw oraz
organizacji międzynarodowych zajmujących się
zjawiskiem migracji w Afryce

SAF_K1_W03

zaliczenie na ocenę

W3

Student/ka ma wiedzę na temat zjawiska migracji
w ramach kontynentu afrykańskiego (w tym migracji
wewnętrznych), jak i między Afryką a sąsiednimi
kontynentami, a także rozumie złożoność czynników
oraz skutków migracji (społeczno-ekonomicznych,
politycznych, demograﬁcznych itp.)

SAF_K1_W02,
SAF_K1_W03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student/ka posiada umiejętność rozumienia oraz
krytycznego analizowania konkretnych uwarunkowań
i procesów związanych ze zjawiskiem migracji
SAF_K1_U02
afrykańskich, jak również potraﬁ identyﬁkować rodzaje
i dalekosiężne skutki migracji - zarówno z perspektywy
krajów pochodzenia, jak i pobytu migrantów

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student/ka umie uczestniczyć w przygotowaniu
projektów społecznych, uwzględniając aspekty
polityczno-prawne oraz gospodarcze dotyczące
zjawiska migracji afrykańskich, co będzie przydatne
w późniejszej pracy zawodowej w strukturach
państwowych oraz organizacjach międzynarodowych

SAF_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

40

przygotowanie do zajęć

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.

Blok tematyczny nr1: Teorie migracji - wprowadzenie do przedmiotu

W1

2.

Blok tematyczny nr 2: Migracje afrykańskie w perspektywie historycznej

W1, W2, W3

3.

Blok tematyczny nr 3: Rodzaje, uwarunkowania i kierunki współczesnych migracji
afrykańskich

W1, W2, W3

Sylabusy
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4.

Blok tematyczny nr4: Afryka Subsaharyjska - mobilność w obrębie kontynentu i
poza kontynentem

W1, W2, W3

5.

Blok tematyczny nr 5: Afryka Północna - mobilność w obrębie regionu oraz do
Europy, Azji i Stanów Zjednoczonych

W1, W2, W3

6.

Blok tematyczny nr 6: Migracje afrykańskie a polityka państwowa, bezpieczeństwo
W1, W2, W3
oraz gospodarka (imigranci na rynku pracy)

7.

Blok tematyczny nr 7 (część warsztatowa): Studenci przygotowują prezentacje
analityczne na konkretne tematy związane z problematyką migracji afrykańskimi
(na podstawie zadanej literatury i aktualnych raportów)

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę test pisemny, obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach.
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Młode pokolenie Izraela - "Z"?
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.62022bf1d69d9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z fenomenem współczesnej młodzieży izraelskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Specyﬁczną tematykę badań nad współczesną
młodzieżą Izraela.

SAF_K1_W06

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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Scharakteryzować cechy współczesnych, młodych
Izraelczyków.

U1

SAF_K1_U06

zaliczenie ustne

SAF_K1_K05

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Podjęcia własnych badań nad sytuacją młodych
w Państwie Izraela.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Czy w Izraelu można mówić o pokoleniu "zoomersów" - a więc o młodzieży
urodzonej w okolicy 2000 roku i później, która doskonale funkcjonuje w wirtualnej
rzeczywistości? Na pewno tak, skoro Izrael należy do krajów przodujących w
cyfryzacji, choć z drugiej strony, dzisiejsza młodzież kontynuuje również tradycje
poprzednich generacji. Warto więc prześledzić losy kolejnych pokoleń: pierwszych
osadników z XIX/XX wieku, budowniczych Państwa oraz generację młodych
W1, U1, K1
rozczarowanych krajem począwszy od Pierwszej Intifady pod koniec lat 80-tych XX
w. Działają jednak ciągle grupy młodzieży niezmiennie religijne, a nawet
ultraortodoksyjne. Świecką tradycją dla młodych jest co najmniej dwuletnia służba
wojskowa, będąca mocnym spoiwem społeczeństwa bez względu na pochodzenie
żołnierzy.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, analiza przypadków, gra dydaktyczna, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną,
wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, burza mózgów, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywność na zajęciach, mile widziane prezentacje studentów
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Zainteresowanie tematem.

Sylabusy
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Monarchies in Asia and the Middle East. Acomparative perspective
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.5cd42cd09a548.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Students will understand both political practice and conceptual underpinnings of modern monarchy

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Zna i rozumie zasady działania monarchicznych
systemów politycznych

SAF_K1_W01,
SAF_K1_W02

zaliczenie pisemne
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W2

Posiada pogłębioną wiedzę na temat relacji władzaspołeczeństwo we współczesnych monarchiach Azji
i BW

SAF_K1_W01,
SAF_K1_W02

zaliczenie pisemne

W3

Ma ogólną wiedzę o głównych instytucjach władzy
we współczesnych monarchiach Azji i BW

SAF_K1_W01,
SAF_K1_W02

zaliczenie pisemne

SAF_K1_U01,
SAF_K1_U02

esej

SAF_K1_K01

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie eseju

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

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.

Monarchia w dobie polityki masowej

W1, U1

2.

Problemy metody porównawczej - porównania współczesnych systemów
monarchicznych

W1, U1

3.

Instytucje monarchii

W1, W2, U1

4.

Arabia Saudyjska

W2, W3, U1, K1

5.

Maroko i Jordania

W2, W3, U1, K1

6.

Kuwejt, Bahrajn, Katar

W2, W3, U1, K1

Sylabusy
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7.

Oman, ZEA

W2, W3, U1, K1

8.

Malezja

W2, W3, U1, K1

9.

Tajlandia

W2, W3, U1, K1

10.

Kambodża

W2, W3, U1, K1

11.

Buthan, Brunei

W2, W3, U1, K1

12.

Japonia

W2, W3, U1, K1

13.

Upadek i odrodzenie modelu monarchicznego systemu politycznego

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, esej, prezentacja .

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego
Obecność na zajęciach jest obowiązakowa.
Brak wymagań wstępnych dotyczących wiedzy.

Sylabusy
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Na nieznanych szlakach Izraela
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.62022e9550a86.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z mało znanymi przejawami kultury w Izraelu i ich przedstawicielami oraz ośrodkami.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Mało znane grupy narodowościowe i wyznaniowe
w Izraelu.

SAF_K1_W06

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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Nazywać słabo znane grupy i wskazywać ich
podstawowe cechy.

U1

SAF_K1_U06

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Wyruszyć na szlak po nieznanym Izraelu...

SAF_K1_K01, SAF_K1_K05 zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Izrael to nie tylko świeccy i religijni Żydzi, żyjący w opozycji do sąsiadów zza muru
- Palestyńczyków. W społeczeństwie izraelskim żyją także obywatele arabscy,
niemający palestyńskiej tożsamości: Druzowie, chrześcijanie, Beduini,
Samarytanie oraz bahaici, karaimi i Czerkiesi. Dla wielu z nich łącznikiem jest
język arabski lub hebrajski, a także identyﬁkacja z Państwem Izraela, stąd
W1, U1, K1
arabskojęzyczni żołnierze IDF. Można byłoby pokusić się o wytyczenie szlaku po
nieznanym Izraelu: druzyjskie wioski na Północy Izraela - Akka krzyżowców i
muzułmanów - chrześcijańsko-bahaicka Hajfa - druzyjska góra Karmel czerkieskie wioski w Galilei - Samarytanie w Holon - Karaimi w Aszdod - Beduini na
Negewie. Nie można też nie wspomnieć o "Czarnych Hebrajczykach" w Dimonie...

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, burza
mózgów, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywność na zajęciach i mile widziane prezentacje studentów.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Zainteresowanie tematem.

Sylabusy
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Oblicza konﬂiktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.5cd42cd2a7023.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

SAF_K1_W01,
SAF_K1_W02,
SAF_K1_W03,
SAF_K1_W06

zaliczenie ustne

W2

student posiada wiedzę na temat historycznych
i kulturowych uwarunkowań oraz ewolucji sztuki
wojennej i konﬂiktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie.

SAF_K1_W01,
SAF_K1_W02,
SAF_K1_W03,
SAF_K1_W06

zaliczenie ustne

W3

student posiada elementarną wiedzę o projektowaniu
i prowadzeniu badań w naukach o bezpieczeństwie,
studiach strategicznych i historii wojen.

SAF_K1_W01,
SAF_K1_W02,
SAF_K1_W03,
SAF_K1_W04

zaliczenie ustne

U1

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

SAF_K1_U01,
SAF_K1_U02,
SAF_K1_U03,
SAF_K1_U04

zaliczenie ustne

U2

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

SAF_K1_U01,
SAF_K1_U02,
SAF_K1_U03,
SAF_K1_U04

zaliczenie ustne

U3

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

SAF_K1_U01,
SAF_K1_U02,
SAF_K1_U03,
SAF_K1_U04

zaliczenie ustne

U4

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

SAF_K1_U01,
SAF_K1_U02,
SAF_K1_U03,
SAF_K1_U04

zaliczenie ustne

U5

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

SAF_K1_U01,
SAF_K1_U02,
SAF_K1_U03,
SAF_K1_U04

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

SAF_K1_K01,
zaliczenie ustne
SAF_K1_K02, SAF_K1_K03

K2

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

SAF_K1_K01,
zaliczenie ustne
SAF_K1_K02, SAF_K1_K03

K3

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

SAF_K1_K01,
zaliczenie ustne
SAF_K1_K02, SAF_K1_K03

Bilans punktów ECTS

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

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.

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

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, burza
mózgów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia kursu jest udział w zajęciach, przygotowanie i
przedstawienie prezentacji oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu
końcowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Bez wymagań wstępnych

Sylabusy
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Oblicza muzułmańskiego fundamentalizmu w XX i XXI w.
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.5cc2eda7a7b4a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studenta z najważniejszymi zagadnieniami kształtującymi dyskurs nurtu
fundamentalizmu oraz zapoznanie studenta z różnorodnością trendów w ramach fundamentalizmu w XX i XXI
wieku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zarys współczesnej historii ruchów
fundamentalistycznych w obrębie islamu

SAF_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
kazus
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W2

podstawową terminologię z zakresu politycznospołecznych koncepcji islamu

SAF_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
kazus

W3

genezę i rozwój współczesnego ruchu
fundamentalistycznego, jego przyczyny
i konsekwencje na płaszczyźnie polityczno-społecznej
w skali regionalnej oraz globalnej

SAF_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
kazus

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować zasady działania elementów kształtujących
różne odmiany fundamentalizmu muzułmańskiego
na świecie, rozumie ich konsekwencje

SAF_K1_U04,
SAF_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
kazus

U2

diagnozować i analizować procesy politycznospołeczne w odniesieniu do obecnych przemian
w kontekście ruchu fundamentalistycznego

SAF_K1_U04,
SAF_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
kazus

SAF_K1_K03, SAF_K1_K05

zaliczenie na ocenę,
kazus

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

zwiększania swojej wiedzy na temat kompleksowego
zjawiska fundamentalizmu muzułmańskiego, celem
większej świadomości i zrozumienia czynników,
wpływających na charakter współczesnego islamu

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

analiza problemu

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
115

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.

Rola religii w doktrynach polityczno-społecznych świata muzułmańskiego

W1, U1

2.

Problematyka terminologiczna współczesnych ruchów fundamentalistycznych

W2

3.

Przegląd historii fundamentalizmu w ramach islamu

W3

Sylabusy
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4.

Ruchy fundamentalistyczne – typologia

W1, W2

5.

Purytanizm muzułmański – rozwój i światowa misja wahhabizmu

W3, U1, U2

6.

Bractwo Muzułmańskie

W3, U1, U2

7.

Wasatijja jako nurt umiarkowanego fundamentalizmu

W1, W2, W3, U2

8.

Oblicza radykalnego islamu – typy grup

W3, U1, U2

9.

Partie muzułmańskie – o idei państwa i prawa muzułmańskiego

W2, W3, U1, U2

10.

Rola i zróżnicowanie fundamentalizmu w kontekście obecnych przemian w świecie
muzułmańskim

W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność oraz aktywność podczas zajęć, uczestnictwo w
dyskusjach, związanych z literaturą kursową. Analiza case study,
zaliczenie na ocenę, kazus przygotowywanego w trakcie semestru przez Studenta/kę.
Konieczność zaliczenia co najmniej 60% z pisemnego testu
końcowego z materiału kursowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa. Dozwolone dwie nieusprawiedliwione nieobecności.

Sylabusy
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Od energetyki i demograﬁi po wyzwania militarne państw azjatyckich
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.5cd42cf97eca9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z istotą zagadnień dot.wyzwań,szans i zagrożeń w rozwoju państw, ze szczególnym
uwzględnieniem państw azjatyckich.

C2

Przekazanie wiedzy dot.najważniejszych wyzwań z jakimi borykają się państwa Azji,specyﬁki wyzwań państw
azjatyckich,ich uwarunkowań i ewentualnych skutków na przyszłość w zakresie funkcjonowania i rozwoju tych
państw.

C3

Wypracowanie umiejętności u studentów dot.analizy najważniejszych wyzwań państw i tworzenia dla nich
prognoz rozwojowych oraz .kompetencji w zakresie wykorzystywania nabytej wiedzy i umiejętności przy
tworzeniu rekomendacji dla wykorzystywania szans i zwalczania zagrożeń rozwojowych państw azjatyckich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student posiada wiedzę o polityce, gospodarce
i wyzwaniach najważniejszych państw azjatyckich,ich
stosunku do innych państw regionu oraz świata.

SAF_K1_W06

zaliczenie

W2

Student posiada wiedzę dot.funkcjonowania
regionalnych organizacji azjatyckich oraz światowych ,
w tym głównie tych, które mają największe znaczenie
dla ich szans rozwojowych oraz wpływających
na wzrost zagrożeń.

SAF_K1_W06

zaliczenie

U1

Student potraﬁ analizować stosunki międzynarodowe,
szczególnie na Dalekim Wschodzie i Bliskim
Wschodzie, relacje gospodarcze, z uwzględnieniem
interesów, szans i zagrożeń dla państw azjatyckich.

SAF_K1_U06

esej

U2

Student potraﬁ analizować i diagnozować stany
państw oraz możliwości ich rozwoju gospodarczego
i budować ich prognozy rozwojowe.

SAF_K1_U06

esej

SAF_K1_K05

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student potraﬁ w sposób samodzielny opracować
wyniki prowadzonych analiz, posiada kompetencje
do tworzenia rekomendacji na podstawie
prowadzonych analiz do działania przewidującego
rozwój szans dla państw azjatyckich oraz zwalczanie
przez te państwa występujących zagrożeń.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie ekspertyzy

20

przygotowanie projektu

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

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

Sylabusy

225 / 404

Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wyzwania,ryzyka,szanse i zagrożenia-podstawy teoretyczne.

W1

2.

Wyzwania polityczne i gospodarcze Chin i innych państw Azji.

W1, U2, K1

3.

Wyzwania energetyczne państw azjatyckich.

W1, U2, K1

4.

Wyzwania demograﬁczne Chin,Indii i innych państw Azji.

W1, U2, K1

5.

Wyzwania militarne państw Dalekiego i Bliskiego Wschodu oraz Azji Centralnej.

W1, U2, K1

6.

Wyzwania religijne państw Azji. Islam,buddyzm,hinduizm oraz inne religie i ich
znaczenie dla funkcjonowania państw.

W1, U1, K1

7.

Wyzwania ekologiczne Chin i innych państw Azji. Szanse na przyszłość.

W1, U2, K1

8.

Antagonizmy terytorialne państw azjatyckich-historia,stan aktualny,możliwe
scenariusze na przyszłość.

W1, U1, K1

9.

Organizacje regionalne i międzynarodowe i ich znaczenie dla wyzwań państw Azji.

W2, U1, K1

10.

Znaczenie rywalizacji mocarstw regionalnych i światowych dla rozwoju państw
azjatyckich.

W2, U1, K1

11.

Terroryzm na terenie państw Azji-możliwe scenariusze rozwoju w przyszłości.

W2, U1, K1

12.

Analiza szans i zagrożeń wybranych państw Bliskiego Wschodu. Diagnoza na
przyszłość.

W1, U1, K1

13.

Analiza szans i zagrożeń wybranych państw Dalekiego Wschodu.Diagnoza na
przyszłość.

W2, U1, K1

14.

Analiza szans i zagrożeń wybranych państw Azji Centralnej. Diagnoza na
przyszłość.

W2, U1, K1

15.

Tworzenie rekomendacji dla państw azjatyckich w zakresie szans rozwojowych,
uwzględniających możliwe zagrożenia.

W1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, udział w badaniach
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie oceny pozytywnej z przygotowanej pracy pisemnej(eseju)na
podany temat, pozytywna ocena z pisemnego testu zaliczeniowego, ocena
aktywności podczas seminarium.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstawowych zagadnień dotyczących systemów politycznych i gospodarczych państw azjatyckich.

Sylabusy
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Organizacje międzynarodowe na Bliskim i Dalekim Wschodzie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.5cd42cfa5f82f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z wiedzą na temat organizacji międzynarodowych na Bliskim i Dalekim Wschodzie.

C2

Wykształcenie umiejętności analizowania stosunków politycznych, gospodarczych i społecznych na Bliskim
i Dalekim Wschodzie z uwzględnieniem roli organizacji międzynarodowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie specyﬁkę organizacji
międzynarodowych na Bliskim i Dalekim Wschodzie.

SAF_K1_W06

zaliczenie pisemne,
prezentacja

SAF_K1_U03,
SAF_K1_U06

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ analizować stosunki międzynarodowe
na Bliskim i Dalekim Wschodzie w kontekście
organizacji międzynarodowych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do samodzielnego poszerzania
wiedzy na temat roli organizacji międzynarodowych
na Bliskim i Dalekim Wschodzie.

SAF_K1_K01, SAF_K1_K05 prezentacja

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

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.

Zagadnienia wstępne.

W1, U1, K1

2.

Teoretyczne aspekty organizacji międzynarodowych.

W1, U1, K1

3.

Multilateralizm jako forma dyplomacji.

W1, U1, K1

4.

Znaczenie Organizacji Narodów Zjednoczonych we współczesnym świecie.

W1, U1, K1

5.

Znaczenie Organizacji Narodów Zjednoczonych na Bliskim i Dalekim Wschodzie.

W1, U1, K1

6.

Multilateralizm z „chińskim charakterem” – case study.

W1, U1, K1

7.

Tajwan, a organizacje międzynarodowe - case study.

W1, U1, K1

8.

Liga Państw Arabskich i jej znaczenie na przełomie XX i XXI w.

W1, U1, K1

Sylabusy
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9.

Organizacja Współpracy Islamskiej (Konferencja Państw Islamskich) – działalność
w regionie Bliskiego Wschodu i poza nim

W1, U1, K1

10.

Rola ASEAN: wymiar polityczny i gospodarczy.

W1, U1, K1

11.

Rozwój współpracy w ramach APEC.

W1, U1, K1

12.

Szanghajska Organizacja Współpracy.

W1, U1, K1

13.

Rada Współpracy Zatoki Perskiej – gospodarka i polityka.

W1, U1, K1

14.

Nowy Jedwabny Szlak, a Ajzatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych i Azjatycki
Bank Rozwoju.

W1, U1, K1

15.

Bilatteralizm, czy multilateralizm? Próba podsumowania roli organizacji
międzynarodowych na Bliskim i Dalekim Wschodzie.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia kursu jest udział w zajęciach (możliwe
są dwie nieobecności), przedstawienie prezentacji (50%) oraz
uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia końcowego (50%).
Zaliczenie końcowe przeprowadzane jest w formie pisemnej
(test).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Dopuszczalne dwie nieusprawiedliwone nieobecności.

Sylabusy
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Państwo i władza na Bliskim Wschodzie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.5cc2eda6d2624.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Student/ka zna i rozumie genezę, ewolucję i specyﬁkę państwowości w świecie islamu, a także posiada wiedzę
oraz umiejętności pozwalające na wielowymiarowe oraz porównawcze spojrzenie na problemy związane
z funkcjonowanie współczesnych państw narodowych na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej –
ze szczególnym uwzględnieniem roli czynników wpływających na instytucje polityczno-ustrojowe w państwach
regionu

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student/ka ma uporządkowaną wiedzę o powiązaniach
nauk i dyscyplin umożliwiających wielowymiarowe
studia nad państwowością w regionie Bliskiego
Wschodu i Afryki Północnej, tj. z uwzględnieniem
metod wywodzących się z rozmaitych dyscyplin
naukowych - m.in. politologii, socjologii, ekonomii
i antropologii kulturowej

SAF_K1_W02,
SAF_K1_W03,
SAF_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W2

Student/ka ma wiedzę o genezie, uwarunkowaniach
oraz funkcjonowaniu współczesnych państw
narodowych w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki
Północnej

SAF_K1_W02,
SAF_K1_W03,
SAF_K1_W06

zaliczenie na ocenę

U1

Student/ka posiada umiejętność rozpoznania
i wykorzystania wiedzy teoretycznej do samodzielnej
oraz krytycznej analizy zjawisk i procesów związanych
z funkcjonowaniem instytucji władzy i struktur
państwowych na Bliskim Wschodzie i w Afryce
Północnej - zarówno w ich wymiarze formalnym, jak
i nieformalnym

SAF_K1_U01,
SAF_K1_U03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

Student/ka posiada umiejętność rozumienia,
analizowania oraz interpretowania konkretnych
zjawisk społeczno-politycznych (w wymiarze
formalnym i nieformalnym), właściwych dla instytucji
władzy i struktur państwowych Bliskiego Wschodu
i Afryki Północnej

SAF_K1_U01,
SAF_K1_U03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student/ka posiada zdolność opracowywania
i realizowania projektów związanych
z funkcjonowaniem instytucji władczych i struktur
polityczno-państwowych w regionie Bliskiego
Wschodzie i Afryki Północnej, potraﬁąc umiejętnie
połączyć wiedzę nt. przeszłości z kompetencją
w zakresie analizy zjawisk współczesnych

SAF_K1_K01,
prezentacja
SAF_K1_K02, SAF_K1_K03

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie do zajęć

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

przygotowanie do testu zaliczeniowego

15

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Blok tematyczny nr 1: Pojęcie państwa, władzy i prawa, jak również geneza oraz
ewolucja państwowości w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej

W1, W2

2.

Blok tematyczny nr 2: Uwarunkowania państwowotwórcze: struktury plemienne;
przywództwo religijne i wojskowe; kolonializm; nacjonalizm; rola religii

W1, W2, U1, U2

3.

Blok tematyczny nr 3: Typy państw bliskowschodnich w perspektywie
historycznej: państwo imperialne; państwo kolonialne; państwo narodowe

W1, W2, U1, U2

4.

Blok tematyczny nr 4: Prawo muzułmańskie oraz władza polityczna w regionie
Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej

W1, W2, U1, U2

5.

Blok tematyczny nr 5: Muzułmańska kultura polityczna a konstytucjonalizm oraz
pojęcie narodu i demokracji - myśl polityczna od XIX wieku

W1, W2, U1, U2

6.

Blok tematyczny nr 6: Konstytucje w niekonstytucyjnym świecie - trójpodział
władzy i trybunały konstytucyjne na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej

W1, W2, U1, U2

7.

Blok tematyczny nr 7: Nieformalne instytucje i struktury społeczno-polityczne na
Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej: trybalizm, familiaryzm, klientelizm,
kumoterstwo, nepotyzm itp.

W1, W2, U1, U2

8.

Blok tematyczny nr 8: Władza polityczna a gospodarka w regionie Bliskiego i
Wschodu i Afryki Północnej - państwo narodowe wobec neoliberalnej globalizacji

W1, W2, U1, U2

9.

Blok tematyczny nr 9 (część warsztatowa): Formalne i nieformalne instytucje w
wybranych muzułmańskich państwach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej
(Algieria, Arabia Saudyjska, Egipt, Irak, Iran, Jordania, Kuwejt, Liban, Libia,
Maroko, Sudan, Syria, Tunezja, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie) prezentacje studentów

U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Część wykładowa - zaliczenie pisemne na ocenę, część
zaliczenie na ocenę, prezentacja warsztatowo-konwersatoryjna - prezentacja na ocenę
(aktywność podczas zajęć wpływa na ocenę końcową)
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Political Analysis and Forecasting in Asian Context
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.604091a7f3fa0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z metodami analizy politycznej

C2

Przekazanie wiedzy z zakresu ryzyka politycznego

C3

Uświadomienie problemów związanych z praktycznym wymiarem prognozowania politycznego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Rozumienie władzy i wpływu w systemach
społecznych

SAF_K1_W06

projekt

W2

Rozumienie osądu i decydowania politycznego

SAF_K1_W06

projekt

SAF_K1_U06

wyniki badań

SAF_K1_K05

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Analiza decyzji politycznych w perspektywie teorii gier

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Bezstronnego opisu i prognozowania zdarzeń
politycznych w odmiennych kontekstach kulturowych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza problemu

30

pozyskanie danych

30

rozwiązywanie zadań problemowych

30

przygotowanie projektu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

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.

Ryzyko i niepewność a prognozowanie polityczne

W1, W2

2.

Teoria gier a decydowanie polityczne

W1, U1, K1

3.

Wybrane zagadnienia teorii społecznego wyboru i jej aplikacji praktycznych

W2, U1, K1

4.

Modele gier niekooperatywnych i ich zastosowanie

W1, U1, K1

5.

Gry negocjacyjne w stosunkach międzynarodowych

W1, U1

6.

Instytucje polityczne - modele i prognozowanie

W2, U1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
grywalizacja, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, metoda projektów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia jest: zrealizowanie projektu
projekt, wyniki badań, prezentacja prognostycznego, przeprowadzenie analizy decyzji
politycznych i zaprezentowanie wyników

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązakowa.
Brak wymagań wstępnych dotyczących wiedzy.

Sylabusy
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Polityka energetyczno-klimatyczna na Bliskim Wschodzie a polityka
energetyczno-klimatyczna UE
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.603e47efd65f3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z polityką energetyczno-klimatyczną państw Bliskiego Wschodu

C2

Zapoznanie studentów z polityką energetyczno-klimatyczną Unii Europejskiej

C3

Zapoznanie studentów z metodami oddziaływania Unii Europejskiej na państwa sąsiedzkie poprzez wybrane
polityki publiczne

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie podstawy narzędzi polityki
energetyczno-klimatycznej wybranych państw.

SAF_K1_W06

zaliczenie pisemne

SAF_K1_U01,
SAF_K1_U06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ ocenić działania państw w obszarze
polityki energetyczno-klimatycznej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do analizy działań wybranych
państw w zakresie polityki energetyczno-klimatycznej.

SAF_K1_K01, SAF_K1_K05 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza aktów normatywnych

15

analiza problemu

15

przygotowanie do egzaminu

60

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
1.

Podstawy unijnej polityki ekologicznej

2.

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej

3.

Polityka energetyczna Unii Europejskiej

4.

Zasady działania prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej

1.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

W1, U1, K1

5. Chińska polityka ochrony środowiska naturalnego w wymiarze administracyjnoprawnym.
2.

6. Instrumentarium administracyjno-prawne a środowiskowe zagrożenia
dynamicznego rozwoju Chin.

W1, U1, K1

7. Ochrona środowiska naturalnego w Chinach: w stronę nowoczesnej polityki
ekologicznej.

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne Zaliczenie pisemne w formie testu wielokrotnego wyboru

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Polityka regionalna: wybrane modele państw azjatyckich w świetle
doświadczeń europejskich
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.603e47050dc8f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest analiza modeli polityki regionalnej w wybranych państwach azjatyckich

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie wyzwania i rozwiązania
systemowe w zakresie polityki rozwoju regionalnego
w wybranych krajach azjatyckich

SAF_K1_W01

zaliczenie pisemne

SAF_K1_U04,
SAF_K1_U06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ identyﬁkować problemy i rozwiązania
systemowe polityki regionalnej w wybranych krajach
azjatyckich

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do rozwijania swoich kompetencji
w odniesieniu do znajomości problemów, celów,
instrumentów, efektów polityki regionalnej
w wybranych krajach azjatyckich

SAF_K1_K03, SAF_K1_K05 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie do egzaminu

30

wykonanie ćwiczeń

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
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Przedmiot dotyczy analizy modeli polityki regionalnej w wybranych państwach Azji
Wschodniej na tle rozwiązań europejskich. Tematyka skupia się na przyczynach
regionalnego zróżnicowania rozwojowego, podstawowych wyzwaniach polityki
regionalnej w XXI wieku, teoriach rozwoju regionalnego, czynnikach rozwoju
W1, U1, K1
regionalnego, politykach szczegółowych i instrumentach wspierających rozwój
regionalny. Omówione są wybrane rozwiązania systemowe (cele, zasady,
instrumenty, efekty) w zakresie polityki regionalnej w szczególności w Chinach,
Japonii, Korei Południowej.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją

Sylabusy
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multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne

Uczestnictwo podczas zajęć (w tym aktywność), zdobycie co najmniej 50%
punktów z testu zaliczeniowego

241 / 404

Polityka rozwojowa w Afryce
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.5cc2eda5df751.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z problematyką polityki rozwojowej

C2

Uświadomienie słuchaczom problemów związanych z rozwojem krajów Globalnego Południa

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Zna podstawową terminologię politologii i ekonomii
rozwoju i potraﬁ określić jej miejsce w kontekście
innych dyscyplin

SAF_K1_W01,
SAF_K1_W02

zaliczenie pisemne

W2

Ma wiedzę o państwowości w kontekście krajów
„globalnego południa” ze szczególnym
uwzględnieniem Afryki

SAF_K1_W03

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Posiada podstawowe umiejętności wyszukiwania
i analizowania informacji dotyczących instytucji
państwowych i gospodarek krajów afrykańskich

SAF_K1_U03,
SAF_K1_U04

projekt

U2

Rozumie podstawowe zjawiska polityczne specyﬁczne
dla państw rozwijających się, posiada umiejętność ich
analizowania i prognozowania oraz umiejętność
prezentacji wyników

SAF_K1_U03

projekt

SAF_K1_K02

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Jest gotów do podejmowania świadomych działań
zmierzających do budowania lepszych relacji między
społeczeństwami Europy i Afryki

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

analiza badań i sprawozdań

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Koncepcje rozwoju społecznego

W1, U1

2.

Rozwój a wzrost gospodarczy

W1, W2, U2

3.

Trajektorie rozwoju gospodarek krajów afrykańskich

W1, U2, K1

4.

Formy świadczenia pomocy rozwojowej

W1, U1

Sylabusy
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5.

Donatorzy i odbiorcy pomocy rozwojowej

W2, U2, K1

6.

Skuteczność pomocy rozwojowej w Afryce

W2, U1, U2

7.

Konﬂikty a pomoc rozwojowa w Afryce

W2, U2

8.

Państwowość i dobre rządzenie w Afryce - studia przypadku

W1, W2, U2, K1

9.

Państwa upadłe i dysfunkcyjne w Afryce - studia przypadku

W1, W2, U1

10.

Kulturowe uwarunkowania rozwoju w Afryce

W1, W2, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne, projekt,
prezentacja

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy

244 / 404

Polityka zagraniczna i dyplomacja państw Bliskiego Wschodu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.5cc2eda7530e1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Student/ka posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na analizę zagadnień związanych z problematyką polityki
zagranicznej i dyplomacji państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej – zarówno w perspektywie historycznej, jak
i współczesnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

245 / 404

W1

Student/ka ma wiedzę o relacjach zachodzących
między strukturami państwowymi oraz instytucjami
politycznymi, wojskowymi i gospodarczymi
związanymi z problematyką polityki zagranicznej
na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej

SAF_K1_W03,
SAF_K1_W06

zaliczenie pisemne,
raport

W2

Student/ka ma uporządkowaną wiedzę o powiązaniach
nauk oraz dyscyplin umożliwiających studia nad
polityką zagraniczną – zwłaszcza nauki o stosunkach
międzynarodowych i politologii

SAF_K1_W03,
SAF_K1_W06

zaliczenie pisemne,
raport

U1

Student/ka posiada umiejętność rozpoznania oraz
wykorzystania wiedzy teoretycznej do samodzielnej
i krytycznej analizy zjawisk z zakresu stosunków
międzynarodowych w regionie Bliskiego Wschodu
i Afryki Północnej

SAF_K1_U02,
SAF_K1_U03

raport, prezentacja

U2

Student/ka posiada umiejętność rozumienia,
analizowania oraz interpretowania konkretnych
zjawisk z zakresu stosunków międzynarodowych
w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej

SAF_K1_U02,
SAF_K1_U03

raport, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student/ka umie uczestniczyć w przygotowaniu
projektów społecznych, uwzględniając aspekty
polityczne i gospodarcze właściwe dla państw
Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, jak również ich
stosunków w ramach regionu oraz z Zachodem
i podmiotami globalnymi, co jest przydatne
w późniejszej pracy zawodowej

SAF_K1_K01, SAF_K1_K02 prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie raportu

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy

246 / 404

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pierwsza część kursu ma charakter wykładowy, w której prowadzący zapoznaje
studentki i studentów z teoriami internacjologicznymi dotyczącymi polityki
zagranicznej – jej uwarunkowaniami, procesem formułowania, głównymi
kategoriami, aktorami zaangażowanymi itp. Najważniejsze paradygmaty
stosunków międzynarodowych, z którymi będziemy się obcować to: realizm,
liberalizm, konstruktywizm i poststrukturalizm. Dodatkowo przybliżone zostaną
podstawowe zagadnienia związane ze specyﬁką i sporządzaniem analiz o
charakterze policy paper. W ramach tej części uczestnicy i uczestniczki będą się
również zapoznawać z wybranymi przykładami opracowań analitycznych
dotyczących regionu.

W1, W2

2.

W części drugiej uczestnicy przygotują półgodzinną prezentację (referat) na temat
polityki zagranicznej wybranego państwa Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej w
aspekcie takich kwestii problemowych, jak: kształtowanie się nowoczesnego
państwa i jego stosunków z otoczeniem międzynarodowym, formalnoprawne
podstawy polityki zagranicznej (kluczowe dokumenty oraz instytucje decyzyjne),
uwarunkowania, cele i kierunki polityki zagranicznej w aspekcie politycznym i
gospodarczym, sytuacja strategiczna i zagrożenia dla bezpieczeństwa czy też
stosunki z Polską. Wystąpienie powinno zawierać dodatkowo pytanie lub pytania
problemowe dla uczestników zajęć, które zainicjują dyskusję związaną z tematyką
wystąpienia.

U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne, raport,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia kursu jest czynny udział w zajęciach – w
tym prezentacja polityki zagranicznej wybranego państwa
(referat), napisanie krótkiej pracy zaliczeniowej (o charakterze
policy paper) na temat polityki zagranicznej tego samego
państwa, jak również napisanie sprawdzianu z części
wykładowej (pisemne zaliczenie)

Wymagania wstępne i dodatkowe
-

Sylabusy
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Polski orientalizm - wtórność czy oryginalność
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.603e4df1c0498.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z technologicznymi i społecznymi uwarunkowaniami tworzenia się obrazu Chin wśród
Europejczyków w XIX w.

C2

Przedstawienie zarysu historii kontaktów europejsko-chińskich do pierwszej połowy XX w.

C3

Uświadomienie słuchaczom problemów opisu Chin na ziemiach polskich w XIX w.

C4

Ukazanie specyﬁki transferu wiedzy o Chinach przez kraje Europy Zachodniej i tego konsekwencje

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

248 / 404

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student posiada wiedzę na temat procesów
poznawania cywilizacji chińskiej (i szerzej:
wschodnioazjatyckiej) przez Europejczyków i transferu
tej wiedzy do Polski; formowania się obrazu kultury
chińskiej, w tym stereotypów kulturowych
dotyczących Chin i Chińczyków, tak w wersji tekstowej
jak i obrazowej; specyﬁcznie polskich uwarunkowań
tworzenia i modyﬁkacji obrazu Chin i Chińczyków, oraz
jego ciągłości w kulturze polskiej

SAF_K1_W06

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

SAF_K1_U03,
SAF_K1_U05,
SAF_K1_U06

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student posiada umiejętność odczytywania
i analizowania tekstów kultury (także w języku
obcym): literatury, sztuk wizualnych (obrazów,
ﬁlmów); wyszukiwania kontekstów (literackich,
społecznych, historycznych), dostrzegania motywów
i ich ciągłości, dostrzegania historii idei,
powtarzalności klisz kulturowych, obrazów

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest w stanie zauważyć prawidłowości
w procesie tworzenia cywilizacji i transferu
kulturowego pomiędzy sąsiednimi i odległymi
od siebie cywilizacjami; objaśnić je i opisać, a także
podjąć wysiłki w celu przeciwdziałania stereotypizacji
kulturowej

SAF_K1_K01,
zaliczenie pisemne, esej,
SAF_K1_K02, SAF_K1_K05 prezentacja

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przeprowadzenie badań literaturowych

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Historia kontaktów kulturowych między Europą a Chinami (transfer wiedzy,
dóbr i wynalazków)
2. Technologiczne uwarunkowania powstania mass-mediów w XIX w. (rozwój
druku, fotograﬁi i szybkiej komunikacji)
3. Proces zderzenia kulturowego Chin i Europy w XIX w. i jego skutki
1.

4. Stereotyp kulturowy, jego powstawanie i trwałość - krótka charakterystyka

W1, U1, K1

5. "Nieobecność" Polski i Polaków w procesie "otwierania Chin" w XIX w.
6. Zapośredniczenie wiedzy o Chinach w Polsce i jego skutki
7. Analiza wybranych przykładów tekstów ukazujących się na ziemiach polskich
8. Trwałość obrazów i stereotypów na temat Chin

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
dopuszczalne trzy nieobecności; większa liczba wymagać będzie
wykonania dodatkowych prac/konsultacji. Przekroczenie 30%
nieobecności oznacza niezaliczenie kursu. Aktywność podczas
dyskusji, dobre przygotowanie do zajęć. Prezentowanie swoich
analiz. Napisanie pisemnego zaliczenia (w postaci analitycznego
eseju wybranego tekstu) lub stworzenie projektu badawczego
wybranego medium.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Bierna i czynna znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym poprawne wyrażanie się i pisanie, znajomość jęz.
angielskiego w stopniu umożliwiającym lekturę tekstów naukowych; znajomość historii Polski i świata w zakresie szkoły
średniej, historii Chin w stopniu podstawowym

Sylabusy
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Postacie kobiet w Tanachu wobec współczesnej literatury izraelskiej:
Szmuel Josef Agnon, Amos OZ, Yona Wallach i Etgar Keret
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.6203a0f96c500.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z motywem kobiet w klasycznej literaturze hebrajskiej oraz we współczesnej literaturze
izraelskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Losy biblijnych oraz współczesnych kobiet
w literaturze.

SAF_K1_W06

zaliczenie ustne

SAF_K1_U06

zaliczenie ustne

SAF_K1_K05

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Porównać motywy kobiece w starożytności
i we współczesności.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Wykazania podobieństw i różnic pomiędzy
bohaterkami w Tanachu i w dzisiejszej literaturze
Izraela.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Czy na pewno Biblia hebrajska jest tylko patriarchalną księgą? Czy Ewa, Sara,
Rebeka, Rachela, Rachab, Rut, Debora i Abigail nie przejmowały inicjatywę i nie
wyprzedzały mężczyzn w działaniu? Córka faraona uratowała nawet przed
śmiercią małego chłopca - Mojżesza. Wojownicza Jael zabiła podstępem wroga
Izraela - króla Syserę. A Estera wyjednała u swego męża i władcy łaskę dla
prześladowanego narodu izraelskiego. Na ile postaci kobiet we współczesnej
literaturze Izraela się zmieniły? Czy ich problemy stały się bardziej
egzystencjalne? Czy poddały się depresji? A może utraciły wiarę?

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, burza
mózgów, seminarium, analiza tekstów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywność na zajęciach, mile widziane prezentacje studentów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zainteresowanie tematem.

Sylabusy
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Potencjał turystyczny Bliskiego Wschodu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.5cdbef70b343d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student/ka potraﬁ umiejscowić tematykę modułu
w ogólnym obszarze badań nad zagadnieniem oraz
wskazać główne kierunki rozwoju tychże.

SAF_K1_W01,
SAF_K1_W02,
SAF_K1_W03,
SAF_K1_W04

zaliczenie ustne

W2

student/kazna podstawowy zakres pojęciowy związany
z turystyką oraz specyﬁką działań związanych z tą
dziedziną na obszarze Bliskiego Wschodu. Potraﬁ
w sposób kompleksowy przedstawić zagadnienia
związane z rozwojem i perspektywami sektora
turystycznego w wybranym kraju regionu.

SAF_K1_W01,
SAF_K1_W02,
SAF_K1_W03,
SAF_K1_W04

zaliczenie ustne

Sylabusy
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student/ka rozróżnia poszczególne fakty jak i przebieg
zdarzeń które wpływają na sektor turystyczny
na Bliskim Wschodzie. Potraﬁ samodzielnie działać
na rzecz umiejscowienia siebie w szerszym kontekście
tegoż sektora gospodarki. Jest w stanie
przygotowywać analizy praktyczne służące przyszłemu
pracodawcy.

SAF_K1_U01,
SAF_K1_U02,
SAF_K1_U03,
SAF_K1_U04

zaliczenie ustne

U2

student/ka rozumie kontekst historyczno religijny
i potraﬁ wykorzystać tę wiedzę w swojej przyszłej
pracy zarówno ze społecznościami Bliskiego Wschodu,
jak i osobami podróżującymi tamże w celach
turystycznych. Potraﬁ również wykorzystać zdobytą
wiedzę teoretyczną w przyszłej sytuacji praktycznej.

SAF_K1_U01,
SAF_K1_U02,
SAF_K1_U03,
SAF_K1_U04

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
student/ka ma świadomość złożoności problemów i
zagadnień cywilizacyjnych związanych z dziedzictwem
kulturowym obszaru Bliskiego Wschodu.
Wykorzystując tę wiedzę w przyszłej pracy terenowej,
będzie potraﬁł nakreślić obraz złożoności tego regionu
innym osobą, oraz przekazać im zdobytą w toku
kształcenia wiedzę w sposób przystępny i zwięzły.

K1

SAF_K1_K01,
zaliczenie ustne
SAF_K1_K02, SAF_K1_K03

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

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

Sylabusy

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Wprowadzenie w zagadnienia dotyczące tematyki zajęć Krótki opis zajęć:omówienie formy i zasad zaliczenia, przedstawienie
ogólnej treści kursu, krótkie przedstawienie literatury. -krótkie omówienie historycznego rozwoju podróży do krajów regionu. przedstawienie perspektyw związanych z sektorem turystyki w regionie-przedstawienie uwarunkowań historyczne, geograﬁczne i
społeczne regionu oraz zna podstawy funkcjonowania sektora turystycznego w regionie.
Podstawowa wiedza o zadaniach i powinnościach osoby pracującej w sektorze turystycznym na BW. Krótki opis zajęć:omówienie
uwarunkowań prawnych dotyczących pracy w sektorze turystycznym w Polsce i na obszarze BW.-Kondycja polskiego rynku
turystycznego w perspektywie wyjazdów na obszar Bliskiego wschodu.-Polski rynek turystyczny a zainteresowanie obszarem BW
–kierunki i rodzaje wyjazdów.-Omówienie powinności i zadań pracownika sektora turystycznego wynikających z prawa polskiego,
jak i uwarunkowań krajów przyjmujących pracownika -Przedstawienie perspektywiczności w pracy w sektorze turystycznym na
obszarze BW-Podstawy prawne do funkcjonowania w przemyśle turystycznym postronie polskiej jak i krajów przyjmujących go
jako pracownika.
Znaczenie cywilizacyjne dziedzictwa współczesnego Maghrebu –Przykład Maroka. Krótki opis zajęć: -przedstawienie uwarunkowań
mikro i makro ekonomicznych sektora turystycznego w Maroku.-przedstawienie obiektów z listy światowego dziedzictwa UNESCO
znajdujące się na terytorium Maroka -przedstawienie kontaktów polsko-marokańskich w sektorze turystycznym-Pozycja Maroka
na bliskowschodnim Rynku Turystycznym oraz główne obiekty dziedzictwa cywilizacyjnego znajdujące się na terytorium tego
kraju.
-Osie zainteresowania w turystyce marokańskiej.
Znaczenie cywilizacyjne dziedzictwa współczesnego Maghrebu –Przykład Tunezji. Krótki opis zajęć: -przedstawienie uwarunkowań
mikro i makro ekonomicznych sektora turystycznego w Tunezji. -przedstawienie obiektów z listy światowego dziedzictwa UNESCO
znajdujące się na terytorium Tunezji -przedstawienie kontaktów polsko-tunezyjskich w sektorze turystycznym-Osie
zainteresowania w turystyce tunezyjskiej.
Niezagospodarowany potencjał turystyczny w Maghrebie –przykład Algierii. Krótki opis zajęć:Przedstawienie sektora
turystycznego Algierii, jego uwarunkowań, historycznego znaczenia i stagnacji rozwoju. -Przedstawienie potencjału –Obiekty z
listy światowego dziedzictwa UNESCO na terenie Algierii, potencjał geograﬁczny.-Zwięźleprzedstawienie przepisówprawnych jak
również obecnych uwarunkowań prowadzenie działalności turystycznej na terenie Algierii.
Zza biurka czy w terenie? Perspektywy pracy w sektorze turystycznym na BW. Krótki opis zajęć:-przedstawienie podziałów
typologicznych aktywizacji turystycznej -odniesienie tychże podziałów do specyﬁki regionu-przedstawienie głównych osi zagrożeń
dla prowadzenie poszczególnych rodzajówaktywności turystycznej w regionie -przedstawienie uproszczonego schematu przekucia
wiedzy zdobytej na zajęciach na udane prowadzenie kontaktów pracodawca –pracownik. -pokazanie możliwości przygotowanie
kompleksowych planów pobytu w przypadku turystyki kwaliﬁkowanej i niekwaliﬁkowanej.
Mnogość odniesień turystycznych we współczesnym Egipcie cz. I –spuścizna kulturowa. Krótki opis zajęć:-przedstawienie rysu
historycznego turystyki zorganizowanej i niezorganizowanej na terenie dzisiejszego Egiptu.-Znaczenie sektora turystycznego dla
gospodarki Egiptu w kontekście wskaźników mikro i makro ekonomicznych. -Przedstawienie i omówienie najważniejszych
obiektów z Listy światowego dziedzictwaUNESCO znajdujących się na terenie państwa egipskiego. -Przedstawienie i omówienie
obiektów nie znajdujących się na liście UNESCO ale będących ważnymi świadectwami rozwoju i dziedzictwa cywilizacyjnego
Egiptu.
1.

Mnogość odniesień turystycznych we współczesnym Egipcie cz. II od Plaż po piramidy –Turystyka kwaliﬁkowana i
niekwaliﬁkowana na terenie Egiptu. Krótki opis zajęć:-Założenia prawne określające kontakty w sektorze usług turystycznych
pomiędzy Polską a Egiptem -Przedstawieniegłównych destylacji turystyki wypoczynkowej w granicach państwa Egipt Przedstawienie obowiązków i roli pilota/rezydenta opiekującego grupy turystyczne na terenie Egiptu.-Nakreślenie potencjalnych
dróg kariery zawodowej w sektorze usług turystycznych w Egipcie.

W1, W2, U1, U2, K1

Turystyka wypoczynkowa, dziedzictwo Kulturowe, Turystka pielgrzymkowa –przykład Izraela.Krótki opis zajęć: -Przedstawienie
obiektów z listy UNESCO znajdujących się na terytorium Izraela -Wskazanie rozwoju i głównych kierunków turystyki
pielgrzymkowej na
terenie państwa Izrael -przedstawienie roli sektora turystycznego w aspekcie makro i mikroekonomicznym w gospodarce państwa
Izrael. -Przedstawienie trudności związanych z prowadzeniem aktywności turystycznych na terenie państwa Izrael (ze
szczególnym uwzględnieniem zagrożenia terrorystycznego, jak również przepisów bezpieczeństwa stanowionych przez państwo
Izrael).
Pustynia i mozaika –bogactwo odniesień ruchu turystycznego na terenie Jordanii i Libanu. Krótki opis zajęć: Przedstawienie
najważniejszych obiektów z Listy UNESCO na terenie Jordanii i Libanu z zaznaczeniem ich wartości cywilizacyjnej.-Rola sektora
usług turystycznych w gospodarkach Jordanii i Libanu.-Wpływ wojny domowej na zahamowanie rozwoju sektora usług
turystycznych w Libanie oraz perspektywy rozwoju tego sektora w odbudowującym się kraju.-rozwój turystyki wypoczynkowej na
terenie Jordanii.-Prawne uwarunkowania sektorów usług turystycznych na terenie Jordanii i Libanu.
Pielgrzymki i luksus. Rozwój turystyki na terenie Arabii Saudyjskiej i obszarze krajów zatoki perskiej. Krótki opis zajęć:Miejsca z
listy dziedzictwa UNESSCO na terenie Arabii Saudyjskiej i państw Zatoki perskiej.-„turystyka luksusu” na przykładzie ZEA
iKuwejtu-Starcie pomiędzy zasadami ortodoksyjnego Islamu a współczesnymi komercyjnymi wartościami i założeniami
turystycznymi.-Pielgrzymki jako stale źródło zysków Arabii saudyjskiej –przedstawienie historii i perspektyw rozwoju ruchu
pielgrzymkowego.-Przedstawienie wybranych przepisów prawnych obowiązujących obcokrajowców w Arabii saudyjskiej i
państwach Zatoki Perskiej.
Utracony potencjał bezpowrotne zniszczenie sektora usług turystycznych na terytorium Libii i Syrii Krótki opis zajęć:
Przedstawienie obiektów z listy dziedzictwa UNESCO na terenie omawianych krajów. -Przedstawienie sektora usług turystycznych
w Libii i Syrii przed wybuchem konﬂiktów wewnętrznych-Zniszczenia dokonane na najważniejszych zabytkach na terenie
omawianych państw.-zagrożenie jakim są dla obcokrajowców próby wjazdu na terytorium państw objętych konﬂiktem
wewnętrznym. -Międzynarodowe starania podnoszone dla ratowania dziedzictwa cywilizacyjnego Syrii i Libii.
Wypoczynek, zwiedzanie,pasja –Turcja, przeciwwaga dla turystki w regionie BW czy część mozaiki? -Krótki opis zajęć: Miejsca z
Listy dziedzictwa UNESCO na terytorium Turcji i ich znaczenie cywilizacyjne.-rola sektora usług turystycznych w gospodarce
tureckiej. -przedstawienie kontaktów pomiędzy Polską a Turcją w sektorze usług turystycznych. -przedstawienie głównych
destylacji turystyki wypoczynkowej znajdujących się na terytorium Turcji. -podstawowe przepisy prawne regulujące pracę w
sektorze usług turystycznych w omawianym kraju.-powinności i zadania rezydenta/pilota/tour operatora w Turcji.
Turystyka dla wymagających –przypadek Iranu.Krótki opis zajęć: Dziedzictwo cywilizacyjne i spuścizna kulturowa Iranu ze
szczególnym uwzględnieniem obiektów z listy UNESCO.
-przepisy prawne i uwarunkowania kulturowe dotyczące prowadzenia aktywności turystycznej na terenie omawianego kraju.rodzaje aktywności turystycznej możliwe do zrealizowania w Iranie.-Rola sektora turystycznego w gospodarce Iranu. Szczególny
nacisk na turystykę wewnętrzną.
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, burza
mózgów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Do egzaminu końcowego zostaną dopuszczone osoby które były aktywne
na zajęciach, nie posiadają więcej niż 2nieobecności oraz złożyły pracę
zaliczeniową. Tematykąpracy zaliczeniowej jest przygotowanie propozycji
wyjazdu do wybranego kraju Bliskiego Wschodu.W trakcie pracy nad
pracą zaliczeniowąstudent powinien również skorzystać z zaproponowanej
w sylabusie literatury. W razie większej niż dozwolona liczby absencji
student/ka zobowiązani są przedłożyć karny referat na temat zadany prze
prowadzącego zajęcia w nieprzekraczalnym terminie do 2 zajęć przed
końcem modułu. Egzamin końcowy składa się z trzech pytań dotyczących
tematyki omawianej podczas zajęć i przedstawionej w literaturze. Pytanie
pierwsze dotyczyć będzie wyjaśnienia zagadnienia związanego z turystką
na Bliskim Wschodzie (np.rola kurortów wypoczynkowych w przemyśle
turystycznym Egiptu) Pytanie drugie dotyczyć będzie przedstawienia
wybranego obiektu z obszaru Bliskiego Wschodu znajdującego się na liście
dziedzictwa kulturowego UNESCO (np.Timgad w Algierii, Czy też Medyna
w Tunisie) Pytanie trzecie dotyczyć będzie zagadnień związanych z
kreowaniem ruchu turystycznego na Bliskim Wschodzie(np. Specyﬁka
pracy przewodnika/rezydenta w Jordanii).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Bez wymagań wstępnych

Sylabusy
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Problematyka kolonialna w świecie arabskim
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.5cdbef739b0b9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studenta z wielowarstwowymi aspektami problematyki zjawiska kolonializmu
w świecie arabskim (MENA).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

teorie, terminologię oraz zasadnicze zagadnienia,
związane z obecnością kolonialną w regionie Bliskiego
Wschodu i Afryki Północnej oraz jej wpływem
na uwarunkowania socjopolityczne.

SAF_K1_W03,
SAF_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W2

metody i teorie, wytworzone do opisu percepcji
obecności kolonialnej w świecie arabskim,
z uwzględnieniem badań arabskiej akademii.

SAF_K1_W03,
SAF_K1_W06

zaliczenie na ocenę

SAF_K1_U01,
SAF_K1_U02,
SAF_K1_U04,
SAF_K1_U06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

analizować wpływ polityki kolonialnej na struktury
społeczne, polityczne oraz kulturowe w obrębie
wybranych państw arabskich

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ciągłego pogłębiania własnej wiedzy dotyczącej
problematyki kolonialnej i jej wpływu na relacje
i struktury w obrębie świata arabskiego.

SAF_K1_K01,
zaliczenie na ocenę
SAF_K1_K03, SAF_K1_K05

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza problemu

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
115

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.

Kolonializm - opis zjawiska, teorie, terminologia

W1, W2

2.

Wielka Brytania i Francja: modele polityki kolonialnej w świecie arabskim. Ujęcie
porównawcze

W1, W2, U1

3.

Wpływ polityki kolonialnej na funkcjonowanie struktur polityczno-społecznych w
świecie arabskim

W1, W2, U1

4.

Po niepodległości - o projektach rozliczenia z okresem kolonialnym

W2, U1

Sylabusy
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5.

Nahda - "arabski renesans" a polityka kolonialna

W1, W2, U1, K1

6.

Arabska myśl społeczno-polityczna a kwestia kolonializmu

W1, W2, U1

7.

O idei "orientalizmu" - wokół problematyki kolonialnej i "Innego"

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność oraz aktywność podczas zajęć, uczestnictwo w dyskusjach,
związanych z literaturą kursową. Analiza case study, przygotowywanego
zaliczenie na ocenę
w trakcie semestru przez Studenta/kę. Konieczność zaliczenia co najmniej
60% z pisemnego testu końcowego z materiału kursowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość jeżyka angielskiego, wystarczająca do korzystania z tekstów i materiałów do zajęć.

Sylabusy
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Problemy rozwojowe Afryki i Azji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.603e4e3f54a25.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student/ka posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na analizę zagadnień związanych z problematyką rozwoju
społeczno-gospodarczego oraz aktualnych wyzwań rozwojowych w Afryce i Azji w XXI wieku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student/ka ma wiedzę o relacjach zachodzących
między instytucjami i strukturami państwowymi
a organizacjami pozarządowymi,korporacjami
ponadnarodowymi oraz organizacjami
międzynarodowymi w zakresie problematyki
zrównowazonego rozwoju w Azji i Afryce.

SAF_K1_W02,
SAF_K1_W03,
SAF_K1_W06

prezentacja, zaliczenie

W2

Student/ka ma uporządkowaną wiedzę o powiązaniach
nauk oraz dyscyplin umożliwiających studia nad
problematyką rozwoju społeczno-gospodarczego
w Azji i Afryce.

SAF_K1_W02,
SAF_K1_W03,
SAF_K1_W06

prezentacja, zaliczenie

U1

Student/ka posiada umiejętność rozpoznania oraz
wykorzystania wiedzy teoretycznej do samodzielnej
i krytycznej analizy problemów z zakresu
zrónowarzonego rozwoju oraz wyzwań rozwojowych
w Azji i Afryce.

SAF_K1_U01,
SAF_K1_U02,
SAF_K1_U03

prezentacja, zaliczenie

U2

Student/ka posiada umiejętność
rozumienia,analizowania oraz interpretowania
konkretnych zjawisk z zakresu zrónowarzonego
rozwoju oraz problemów i wyzwań rozwojowych w Azji
i Afryce.

SAF_K1_U01,
SAF_K1_U02,
SAF_K1_U03

prezentacja, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student/ka jest gotowy/wa do aktywnego
uczestniczenia w przygotowaniu projektów,
uwzględniających aspekty gospodarcze, środowiskowe
i społeczne - w odniesieniu do wyzwań z zakresu
zwrównoważonego rozwoju w kontekście problemów
rozwojowych w Azji i Afryce.

SAF_K1_K01, SAF_K1_K03 prezentacja, zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
1. Czym jest zrównoważony rozwój?
2. Milenijne cele rozwoju oraz Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030
3. Wyzwania rozwojowe w Azji i Afryce:
- walka z ubóstwem, głodem i wykluczeniem społecznym
- dostęp do energii, wody i warunków sanitarnych
- zatrudnienie i warunki pracy

1.

- śmiertelność i ochrona zdrowia

W1, W2, U1, U2, K1

- edukacja i szanse na awans społeczny
- równość płci i szanse rozwojowe kobiet
- ochrona środowiska naturalnego
- zrównoważony rozwój gospodarczy
- dobre zarządzanie
- bezpieczne miasta

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

prezentacja, zaliczenie Przygotowanie prezentacji i napisanie testu zaliczeniowego.
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Protokół dyplomatyczny
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.5cd42cd1a229b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z historią dyplomacji i protokołu dyplomatycznego

C2

Przekazanie wiedzy z zakresu podstawowych zasad protokołu i etykiety dyplomatycznej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Podstawowe zasady protokołu i etykiety
dyplomatycznej

SAF_K1_W03

zaliczenie na ocenę
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W2

zasady protokołu dyplomatycznego w odniesieniu
do lokalnych uwarunkowań kulturowych w ujęciu
porównawczym

SAF_K1_W06

zaliczenie na ocenę

SAF_K1_U05,
SAF_K1_U06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Orientować się co do poprawności i zgodności
zachowań z zasadami protokołu dyplomatycznego
z uwzględnieniem różnic międzykulturowych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Właściwej interpretacji zachowań w świecie dyplomacji SAF_K1_K01,
zaliczenie na ocenę
z uwzględnieniem kontekstu różnic kulturowych
SAF_K1_K04, SAF_K1_K05

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do zajęć

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.

•Służba zagraniczna
•Nominacje ambasadorskie
•Akredytacja dyplomatyczna
•Korespondencja dyplomatyczna
•Przyjęcia dyplomatyczne i etykieta
•Precedencja
•Wizyty zagraniczne
•Typy placówek dyplomatycznych
•Przywileje i immunitety
•Praca placówki dyplomatycznej

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Test wyboru

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Przedsiębiorczość na Bliskim Wschodzie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.5cd42cd1ed716.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Ma podstawową wiedzę o funkcjonowaniu gospodarek
i systemów prawnych w regionie Bliskiego Wschodu
i Afryki Północnej- w odniesieniu do prowadzenia
działalności gospodarczej.

SAF_K1_W02,
SAF_K1_W03,
SAF_K1_W06

zaliczenie pisemne,
prezentacja

W2

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

SAF_K1_W01,
SAF_K1_W02,
SAF_K1_W03,
SAF_K1_W06

zaliczenie pisemne,
prezentacja

U1

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

SAF_K1_U01,
SAF_K1_U03,
SAF_K1_U06

zaliczenie pisemne,
prezentacja

U2

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

SAF_K1_U01,
SAF_K1_U03,
SAF_K1_U06

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Jest gotów uczestniczyć w przygotowaniu krajowych
i międzynarodowych projektów, uwzględniając aspekty
SAF_K1_K02,
ekonomiczne funkcjonowania państwa i rynków
zaliczenie pisemne,
SAF_K1_K03,
bliskowschodnich i północnoafrykańskich, jak również
prezentacja
SAF_K1_K04, SAF_K1_K05
porównywać ich funkcjonowanie z innymi regionami
świata.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza badań i sprawozdań

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Przedsiębiorczość – podstawowe zagadnienia – wykład wprowadzający:
- system deﬁnicji pojęciowych i operacyjnych niezbędnych przy badaniu i analizie
przedsiębiorczości;
1.

- Rodzaje i wymiary przedsiębiorczości;

W1, W2

- Struktura krajowego/narodowego systemu przedsiębiorczości;
- znaczenie dynamiki procesów dokonujących się w regionie Bliskiego Wschodu na
krajowe systemy gospodarcze oraz krajowe ekosystemy przedsiębiorczości.
Turcja:
• Podstawowe informacje na temat systemu gospodarczego Turcji oraz stanu i
perspektyw rozwojowych tureckiej gospodarki;
2.

• Charakterystyka tureckiego ekosystemu przedsiębiorczości;

W1, W2, U1, U2, K1

• Przedsiębiorczość a struktura i charakter powiązań pomiędzy sektorem
prywatnym i publicznym;
• Najważniejsze wyzwania i zagrożenia rozwojowe dla przedsiębiorczości w Turcji.
Izrael:
• Podstawowe informacje na temat systemu gospodarczego Izraela oraz stanu i
perspektyw rozwojowych izraelskiej gospodarki;
3.

• Charakterystyka izraelskiego ekosystemu przedsiębiorczości;

W1, W2, U1, U2, K1

• Przedsiębiorczość a struktura i charakter powiązań pomiędzy sektorem
prywatnym i publicznym;
• Najważniejsze wyzwania i zagrożenia rozwojowe dla przedsiębiorczości w
Izraela.
Iran:
• Podstawowe informacje na temat systemu gospodarczego Iranu oraz stanu i
perspektyw rozwojowych irańskiej gospodarki;
4.

• Charakterystyka irańskiego ekosystemu przedsiębiorczości;

W1, W2, U1, U2, K1

• Przedsiębiorczość a struktura i charakter powiązań pomiędzy sektorem
prywatnym i publicznym;
• Najważniejsze wyzwania i zagrożenia rozwojowe dla przedsiębiorczości w Iranie.

Sylabusy
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Arabska Republika Egiptu:
• Podstawowe informacje na temat systemu gospodarczego Egiptu oraz stanu i
perspektyw rozwojowych egipskiej gospodarki;
• Charakterystyka egipskiego ekosystemu przedsiębiorczości;

5.

W1, W2, U1, U2, K1

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

6.

W1, W2, U1, U2, K1

• Przedsiębiorczość a struktura i charakter powiązań pomiędzy sektorem
prywatnym i publicznym;
• Najważniejsze wyzwania i zagrożenia rozwojowe dla przedsiębiorczości w Arabii
Saudyjskiej.
Zjednoczone Emiraty Arabskie:
• Podstawowe informacje na temat systemu gospodarczego ZEA oraz stanu i
perspektyw rozwojowych emirackiej gospodarki;
7.

• Charakterystyka emirackiego ekosystemu przedsiębiorczości;

W1, W2, U1, U2, K1

• Przedsiębiorczość a struktura i charakter powiązań pomiędzy sektorem
prywatnym i publicznym;
• Najważniejsze wyzwania i zagrożenia rozwojowe dla przedsiębiorczości w ZEA.
Maroko i Tunezja:
• Podstawowe informacje na temat systemów gospodarczych Maroka i Tunezji
oraz stanu i perspektyw rozwojowych gospodarek w tych krajach;
• Charakterystyka marokańskiego i tunezyjskiego ekosystemu
8.

W1, W2, U1, U2, K1

przedsiębiorczości;
• Przedsiębiorczość a struktura i charakter powiązań pomiędzy sektorem
prywatnym i publicznym;
• Najważniejsze wyzwania i zagrożenia rozwojowe dla przedsiębiorczości w
Maroku i Tunezji.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, prezentacja Test końcowy (50%) oraz prezentacja multimedialna (50%).
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Regionalizm w Afryce
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.6203a16789934.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem modułu jest przybliżenie studentom aspektów regionalizmu na kontynencie afrykańskim. Analiza
prowadzona będzie w kontekście regionalnym i subregionalnym, jedną z wiodących metod dydaktycznych będzie
metoda studium przypadku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student rozumie i stosuje terminy opisujące zjawisko
regionalizmu.

SAF_K1_W05,
SAF_K1_W06

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja
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W2

Student zna i rozumie problemy regionalizmu i ich
konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowego,
SAF_K1_W05,
jak również międzynarodowych stosunków
SAF_K1_W06
politycznych i gospodarczych na kontynencie
afrykańskim.

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

W3

Student zna podstawowe metody badawcze oraz
perspektywy teoretyczne wykorzystywane przy
badaniu zjawiska regionalizmu.

SAF_K1_W05,
SAF_K1_W06

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student zna podstawowe metody badawcze oraz
perspektywy teoretyczne wykorzystywane przy
badaniu zjawiska regionalizmu.

SAF_K1_U05,
SAF_K1_U06

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

U2

Student potraﬁ samodzielnie bądź w grupie
przygotować prezentację na temat wybranego
zagadnienia związanego z problematyką regionalizmu
w Afryce.

SAF_K1_U01,
SAF_K1_U03,
SAF_K1_U06

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest przygotowany do aktywnego
uczestniczenia i współpracy w grupach realizujących
wspólne cele.

SAF_K1_K03,
zaliczenie pisemne,
SAF_K1_K04, SAF_K1_K05 projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie do testu zaliczeniowego

15

poprawa projektu

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Teoretyczno-metodologiczne aspekty zjawiska regionalizmu. Geneza regionalizmu
w Afryce – od idei panafrykańskiej do powstania Organizacji Jedności Afrykańskiej
. Współczesne organizacje regionalne i subregionalne w Afryce. Wybrane studia
przypadków (Unia Afrykańska, Wspólnota Państw Sahelu i Sahary, Wspólny Rynek
Afryki Wschodniej i Południowej, Wspólnota Wschodnioafrykańska, Wspólnota
Gospodarcza Państw Zachodnioafrykańskich, Wspólnota Rozwoju Południowej
Afryki).

1.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne, projekt,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie w oparciu o punkty uzyskane za przygotowane
miniprojekty/prezentacje (w porozumieniu z prowadzącym/-i)
oraz kolokwium. Dodatkowe punkty student może otrzymać
za aktywność na zajęciach. Warunkiem dopuszczenia do
zaliczenia jest obecność na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
- obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach
- aktywne uczestnictwo w zajęciach

Sylabusy
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Reklama i PR w świecie arabskim a społeczeństwo, kultura i religia regionu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.6036ba3b286f3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi aspektami związanymi z reklamą i PR w świecie
arabskim w kontekście społecznym, kulturowym i religijnym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Ma podstawową wiedzę o komunikacji społecznej,
marketingu i zarządzaniu.

SAF_K1_W01

zaliczenie na ocenę
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W2

Ma podstawową wiedzę o strukturach i instytucjach
związanych z promocją, reklamą i PR w krajach
arabskich w kontekście społecznym, kulturowym
i religijnym.

SAF_K1_W02,
SAF_K1_W03,
SAF_K1_W04,
SAF_K1_W05,
SAF_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W3

Ma wiedzę o procesach zmiany struktur, systemów
wartości, instytucji związanych z promocją, reklama
i PR oraz typów więzi społecznej w krajach arabskich.

SAF_K1_W02,
SAF_K1_W03,
SAF_K1_W04,
SAF_K1_W05,
SAF_K1_W06

zaliczenie na ocenę

U1

Posiada umiejętność przygotowania i prezentacji
w języku polskim typowych prac pisemnych
i projektów dotyczących zagadnień szczegółowych
z zakresu promocji, reklamy i PR z możliwością ich
praktycznych aplikacji.

SAF_K1_U01,
SAF_K1_U02,
SAF_K1_U03,
SAF_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U2

Posiada podstawowe umiejętności wyszukiwania,
krytycznej oceny, analizowania i wykorzystywania
informacji płynącej z różnych źródeł.

SAF_K1_U01,
SAF_K1_U02,
SAF_K1_U03,
SAF_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U3

Posiada umiejętność rozpoznania i wykorzystania
wiedzy teoretycznej do samodzielnej i krytycznej
analizy rzeczywistości w krajach arabskich.

SAF_K1_U01,
SAF_K1_U02,
SAF_K1_U03,
SAF_K1_U04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym
w przestrzeni międzykulturowej wykazując się
odpowiednim poziomem kompetencji komunikacyjnej
wykorzystując nowoczesne instrumenty cywilizacji
medialnej.

SAF_K1_K01,
SAF_K1_K02,
zaliczenie na ocenę
SAF_K1_K03, SAF_K1_K04

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza badań i sprawozdań

10

analiza problemu

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

przygotowanie do ćwiczeń

10

pozyskanie danych

10

Przygotowanie prac pisemnych

10

rozwiązywanie kazusów

10

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

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.

Podstawowe zagadnienia z zakresu wiedzy o komunikacji społecznej, marketngu i
zarządzaniu ze szczególnym uwzględnieniem aspektów społecznych, kulturowych
i religijnych.

W1, U1, U2, U3, K1

Reklama oraz PR w krajach arabskich w kontekście społecznym, kulturowym i
religijnym:
- początki i rozwój reklamy oraz PR w kontekście historycznym, społecznym,
kulturowym, religijnym, politycznym, ekonomicznym, psychologicznym
- reklama i PR a media i instytucje medialne
- czołowe agencje reklamowe i PR
2.

- podobieństwa i różnice w reklamie oraz działalności PR w poszczególnych
krajach arabskich

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

- reklama i PR w krajach arabskich oraz innych rejonach świata - analiza
porównawcza
- omówienie wybranych kampanii reklamowych oraz kampanii PR w świecie
arabskim (studia przypadków)

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z
prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe,
grywalizacja, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

1) udział w 2/3 zajęć; 2) przedstawienie 1 prezentacji; 3) aktywność na
zaliczenie na ocenę zajęciach; 4) oddanie wszystkich prac domowych; 4) zaliczenie testu
końcowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
-

Sylabusy
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Relacje Watykanu z krajami azjatyckimi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.6038ﬀ2d9ab3f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wykładu jest zapoznanie studenta z relacjami państwa Watykan/Stolicy Apostolskiej z krajami Bliskiego
i Dalekiego Wschodu. Tworzą one niezwykle skomplikowana sieć interakcji religijnych, kulturowych i politycznych.
Zakres dyplomacji watykańskiej dotyka różnorodnych krajów pod względem ustrojów politycznych
i respektowania Praw Człowieka. Obarczony tez jest licznymi zaszłościami i uwarunkowaniami historycznymi.
Ukazany zostanie dynamizm interakcji wynikających nie tylko z kondycji katolików w poszczególnych krajach Azji,
ale również polityka Watykanu na rzecz ogólnoświatowego pokoju i tolerancji religijnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

1. Posiada wiedzę z zakresu interpretacji faktów
historycznych dotyczących kulturowych i politycznych
uwarunkowań aktywności Watykanu
w poszczególnych krajach Azji.

SAF_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

W2

Posiada zarys diachronicznej struktury relacji
Watykanu z krajami Azji.

SAF_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

W3

Posiada wiedzę z zakresu dyplomacji Watykanu
i krajów Bliskiego i Dalekiego Wschodu. .

SAF_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

W4

Posiada nie tylko podstawową wiedzę z zakresu
historycznych uwarunkowań interakcji Watykanu
z krajami Azji ale przede wszystkim zna najnowszą
aktywność dyplomacji watykańskiej w Azji.

SAF_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

W5

Zna metody analizy i interpretacji źródeł dotyczących
relacji krajów Azji z Watykanem/Stolica Apostolską. .

SAF_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

U1

Potraﬁ analizować oraz krytycznie interpretować
informacje z zakresu dyplomacji krajów Bliskiego
i Dalekiego Wschodu ze Stolica Apostolską i Watykanu
z krajami Azji.

SAF_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

U2

Potraﬁ rozpoznać różne typy dyplomacji w polityce
krajów Azji z Watykanem i odwrotnie.

SAF_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

U3

Potraﬁ wykorzystywać idee inicjatyw pokojowych
Watykanu i krajów Azji.

SAF_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

K1

Student jest gotów do wykorzystania interpretacji
zjawisk i procesów historycznych, politycznych
i bieżących aktywności dyplomatycznych Watykanu
i krajów Azji do dialogu kultur w skali globalnej,
regionalnej, państwowej i lokalnej

SAF_K1_K05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

K2

Student potraﬁ zastosować w ramach dialogu kultur
i religii te oryginalne aspekty z dyplomacji Stolicy
Apostolskiej i krajów Azji, które wzmacniają kulturę
porozumienia i dynamizują otwartość na nowe ujęcia
kulturowe, polityczne i społeczne.

SAF_K1_K05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza źródeł historycznych

30

Przygotowanie prac pisemnych

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
120

ECTS
4.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Watykan a Stolica Apostolska. Synonim czy odrebne podmioty dyplomacji
miedzynarodowej?

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2

2.

2. System placówek dyplomatycznych w Azji. Historia i teraźniejszość.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2

3.

3. Dyplomacja paieska w Kraju Środka. Spór o ryty i jego polityczne konsekwencje
(XVI-XIX wiek).

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2

4.

4. "Kość niezgody": relacje watykanu z Tajwanem a Chińska Republika Ludowa.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2

5.

5. "Stracona" Korea Pólnocna a dynamiczne relacje Watykanu z Koreą Południowa.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2

6.

6. Relacje z Japonią. Sukces miedzykulturowy w sekularyzujacym się państwie?

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2

7.

7. Watykan a Filipiny - jedyny katolicki kraj Azji.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2

8.

8. Paradoksalny dynamizm katolicyzmu w Wietnamie. Watykan a socjalizm w
Południowo-Wschodniej Azji.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2

9.

9. Wbrew polityce USA i UE. Watykan a Iran i Syria.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2

10.

10. Sukces Watykanu w środowisku konserwatywnego islamu? Stolica Apostolska
a Katar i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2

11.

11. Przepaść nie pokonania? Watykan a Arabia Saudyjska.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2

12.

12. Ludobójstwo Ormian. "Kość niezgody" miedzy Turcja a Watykanem?

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2

13.

13. Watykan a republiki Azji Centralnej i azjatycka część Federacji Rosyjskiej.
Zaplecza interakcji.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

OBOWIĄZKOWE UCZESTNICTWO W WYKŁADACH (dwie
zaliczenie pisemne, zaliczenie nieusprawiedliwione nieobecności) NAPISANIE PRACY
SEMESTRALNEJ ZALICZENIE EGZAMINU
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Wymagania wstępne i dodatkowe
OBOWIĄZKOWA OBECNOŚĆ. Dozwolone dwie nieusprawiedliwione nieobecności. Ze względu na syntezowanie dużych
zakresów do egzaminu bardzo przydatne są notatki z wykładów. Podstawą zaliczenia jest przyswojenie sobie wiadomości
podanych na wykładach, treści i lektur (egzamin ustnyu) oraz przygotowanie pisemnej pracy semestralnej na temat podany
przez wykładowcę. 2. Znajomość języka angielskiego lub innych języków kongresowych (ze względu na konieczność
wykorzystania literatury obcojęzycznej w pracy semestralnej).

Sylabusy
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Religia i polityka w państwie żydowskim
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.1587123193.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przedstawienie różnorodności religijnej dzisiejszego Izraela i wyjaśnienie, w jaki sposób różne nurty judaizmu
postrzegają Izrael i jak wpływają na funkcjonowanie jego systemu politycznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student opisuje cechy społeczne, religijne, polityczne
i kulturowe różnorodnych społeczności wyznaniowych
w Izraelu i umie przedstawić ich wpływ na struktury
państwowe i społeczeństwo.

SAF_K1_W06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student wyjaśnia wpływ uwarunkowań religijnych
na procesy polityczne i społeczne w Izraelu oraz
relacje tego państwa z innymi aktorami w regionie.

SAF_K1_U04,
SAF_K1_U06

zaliczenie na ocenę

U2

Student potraﬁ trafnie interpretować aktualne
wydarzenia w przestrzeni polityczno-społecznej Izraela
uwzględniając kontekst religijny.

SAF_K1_U04,
SAF_K1_U06

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest świadomy zróżnicowania religijnego
dzisiejszego Izraela i rozumie w jaki sposób może ono
wpływać na komunikację interpersonalną
z mieszkańcami tego państwa.

SAF_K1_K01,
zaliczenie na ocenę
SAF_K1_K04, SAF_K1_K05

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

analiza problemu

25

przygotowanie projektu

35

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Religia a tożsamość żydowska.
2. Społeczne, religijne i polityczne podziały wśród Żydów izraelskich – religijni
syjoniści, charedim, świeccy i tradycyjni Żydzi.
3. Współczesne spory na tle religijnym w Izraelu: pobór wojskowy, pluralizm
wewnątrzżydowski, edukacja, konwersja, szabat.
4. Publiczne instytucje religijne w Izraelu (sądy religijne, Główny Rabinat,
Ministerstwo Religii).
5. Elementy religijne w prawie izraelskim (małżeństwa i rozwody, zasady
koszerności, szabat).
6. Status quo i początki świecko-religijnego sojuszu.
7. Emancypacja społeczności religijnych syjonistów.
8. Gusz Emunim i radykalizm religijnosyjonistyczny.
9. Syjonizacja społeczności charedim.
10. Proces pokojowy i rozłamy w bloku religijnosyjonistycznym.
11. Antysyjonistyczne nurty charedim.
12. Wolność religijna w państwie żydowskim na tle innych państw.

1.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny,
analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Aktywny udział w dyskusjach i debacie na zakończenie zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
-

Sylabusy
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Rosenzweig, Buber, Levinas, Susannah Heschel czy Yuval Harari - "O co
pytają nas współcześni żydowscy intelektualiści?"
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.6203a4721f9be.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z myślą żydowską XX i początku XXI wieku, która jest próbą odpowiedzi na dramatyczne
wydarzenia, jakie miały miejsce w Europie i na świecie począwszy od I wojny światowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Nowe koncepcje myślicieli żydowskich, które były
próbą odpowiedzi na upadek człowieczeństwa podczas
dwóch wojen światowych.

SAF_K1_W06

zaliczenie ustne

SAF_K1_U06

zaliczenie ustne

SAF_K1_K05

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Zrozumieć nowe postulaty żydowskich feministek,
takich jak Susannah Heschel czy Blu Greenberg.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Analizy postulatów docenianego dziś intelektualisty,
Yuvala Harariego.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Po katastroﬁe I wojny światowej, tacy myśliciele jak: Rosenzweig, Buber czy
Scholem poszukiwali nowej drogi intelektualnej i duchowej - w ten sposób zrodziła
się ﬁlozoﬁa dialogu/spotkania. Po Zagładzie Żydów podczas II wojny światowej
zapadło niemal milczenie. W reakcji na Szoa, Richard Rubenstein ogłosił, że Bóg
nie istnieje. Dla Irvinga Greenberga Zagłada przyniosła radykalną zmianę: teraz to
ludzie stają się nadrzędni w ramach przymierza z Bogiem. To oni mają
powstrzymać Szoa i niejako nieść światu zbawienie. Arthur A. Cohen stwierdził z
kolei, że wydarzenia inaczej wyglądają z Bożej perspektywy, niż to jest z naszego
punktu widzenia, wobec tego, co jest transcendentne. Kolejni ﬁlozofowie
reprezentują postmodernizm. Emmanuel Levinas wyniósł dobro etyczne ponad
prawdę. Żydowskie feministki w drugiej połowie XX wieku wystąpiły, co
zrozumiałe, przeciw spychaniu kobiet na dalszy plan w judaizmie. Zdaniem Pauli
Hyman ten problem wynikał z patriarchalnego układu między mężczyzną a
kobietą, z którego zrodziła się dyskryminacja. Rita Gross twierdziła zaś, że każda
cecha przypisywana Bogu, jako mężczyźnie, może być stosowana również do
kobiety. Modny dziś Yuval Noach Harari, zabiera głos na temat środowiska LGBT,
dyskutuje z Markiem Zuckerbergiem na temat przyszłości mediów
społecznościowych czy też tłumaczy, dlaczego Putin już przegrał wojnę na
Ukrainie...

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywność na zajęciach, mile widziane prezentacje studentów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zainteresowanie tematem.

Sylabusy
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Rynek pracy w Europie i Azji: wybrane zagadnienia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.5cd42cfb83237.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z najistotniejszymi determinantami rynku pracy wybranych krajów w Europie i Azji

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna podstawowe trendy kształtujące sytuację
na rynku pracy w wybranych krajach Europy i Azji

SAF_K1_W03

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

Student identyﬁkować czynniki kształtujące sytuację
na rynku pracy w wybranych krajach Europy i Azji

SAF_K1_U02,
SAF_K1_U06

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do rozpoznawania wyzwań
rozwojowych w zakresie sytuacji na rynku pracy
w wybranych krajach Europy i Azji

SAF_K1_K01, SAF_K1_K05 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

przygotowanie do zajęć

60

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.

Przedmiot dotyczy analizy najważniejszych zjawisk związanych z rynkiem pracy w
Europie i Azji. Zostaną omówione cele, zasady, rodzaje i efekty polityki rynku
pracy. Nie mniej istotnymi zagadnieniami są przyczyny i skutki społeczne,
polityczne i gospodarcze bezrobocia w poszczególnych państwach. Omówione
zostaną umiejętności i kompetencje niezbędne do funkcjonowania na
współczesnym rynku pracy. Zajęcia będą dotyczyć także kształtowania polityki
rynku pracy w szczególności jej formułowania, identyﬁkacji instrumentów,
decydowania, wdrażania i ewaluacji. Zostaną omówione wybrane przykłady
polityki rynku ze szczególnym uwzględnieniem determinantów, specyﬁki rynku
pracy w Europie i Azji (podstawowych charakterystyk rynków pracy). Ważnym
aspektem zajęć będzie analiza podstawowych cech rynków pracy analizowanych
państw w układzie, problemów, instrumentów (form wsparcia), procesów
koordynacji, systemu instytucjonalnego, zasad ﬁnansowania polityki rynku pracy,
oceny efektów podejmowanych działań.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny,
analiza tekstów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uczestnictwo podczas zajęć, zdobycie co najmniej 50% punktów testu
zaliczeniowego
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Siły zbrojne i służby specjalne Izraela
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.1587123016.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów ze strukturami bezpieczeństwa Izraela oraz ich ewolucją na przestrzeni lat. Wykształcenie
kompetencji analitycznych, które umożliwią studentowi samodzielną ocenę aktualnych procesów i zjawisk
w sferze bezpieczeństwa dotyczących Izraela. Wykształcenie umiejętności krytycznej analizy informacji
medialnych na temat bezpieczeństwa Izraela.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student/ka rozumie znaczenie podstawowych pojęć
dotyczą-cych struktur bezpieczeństwa Izraela.

SAF_K1_W06

zaliczenie

W2

Student/ka ma podstawową wiedzę z zakresu historii
wojskowości i służb specjalnych Izraela.

SAF_K1_W06

zaliczenie

U1

Student/ka potraﬁ wyszukiwać, selekcjonować
i analizować wiadomości potrzebne do zajęć,
w oparciu o bazy elektroniczne, literaturę przedmiotu,
teksty kultury i przekaz medialny.

SAF_K1_U01,
SAF_K1_U06

zaliczenie

U2

Student/ka potraﬁ opracować scenariusze rozwoju
zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego Izraela
w oparciu o analizę bieżących wydarzeń politycznych,
gospodarczych i społecznych

SAF_K1_U04,
SAF_K1_U06

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student/ka rozumie potrzebę dalszego poszerzania
swej wiedzy i śledzenia przemian w strukturach
bezpieczeństwa Izraela.

SAF_K1_K01, SAF_K1_K05 zaliczenie

K2

Student/ka dzięki nabytej wiedzy i umiejętnościom
doskonali zdolność krytycznego myślenia i staje się
głębszym uczestnikiem życia społecznego.

SAF_K1_K04, SAF_K1_K05 zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

45

Przygotowywanie projektów

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Ogólna charakterystyka struktur bezpieczeństwa Izraela.
2. Siły lądowe.
3. Lotnictwo wojskowe i broń rakietowa.
4. Marynarka wojenna.
5. Arsenał broni niekonwencjonalnej.
6. Potencjał do prowadzenia działań zbrojnych podczas konﬂiktu asymetrycznego.
7. Struktura służb specjalnych Izraela.
8. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni.
9. Udział cywilów w strukturach bezpieczeństwa (Pikud ha-Oref).
10. Znaczenie sił zbrojnych i służb specjalnych w systemie politycznym Izraela.
11. Międzynarodowa współpraca w sferze bezpieczeństwa.
12. Partnerzy Izraela w handlu bronią.
13. Charakterystyka wybranych konﬂiktów zbrojnych, w których uczestniczył
Izrael.
14. Charakterystyka wybranych operacji służb specjalnych Izraela.
15. Potęga militarna Izraela na tle porównawczym.

1.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny,
inscenizacja, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywność na zajęciach, debata na koniec zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
-

Sylabusy
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Social and cultural practices in the MENA region
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.6203a5826f0f7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

To help the student gain a deeper knowledge of the human complexity and richness in the Middle East

C2

To enhance student's understanding of ethnography as a writing genre and analytical method

C3

To help the student how to critically engage theories and texts about communities and practices in the region

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna podstawową terminologię nauk
humanistycznych i kulturoznawczych, ze szczególnym
uwzględnieniem specyﬁki regionu MENA i jego relacji
z Afryką

SAF_K1_W01,
SAF_K1_W02,
SAF_K1_W03,
SAF_K1_W04,
SAF_K1_W05,
SAF_K1_W06

zaliczenie pisemne

W2

Student zna i rozumie procesy zmiany struktur,
systemów wartości, instytucji i typów społeczeństw
w procesach zmian społecznych na Bliskim Wschodzie
i Afryce Północnej oraz ich relacji z Afryką

SAF_K1_W01,
SAF_K1_W02,
SAF_K1_W03,
SAF_K1_W04,
SAF_K1_W05,
SAF_K1_W06

zaliczenie pisemne

W3

Student zna i rozumie wzorce przenikania różnych
tendencji, m.in. religii, w kulturową i społecznopolityczną rzeczywistość regionu, zarówno w ujęciu
historycznym, jak i współczesnym

SAF_K1_W01,
SAF_K1_W02,
SAF_K1_W03,
SAF_K1_W04,
SAF_K1_W05,
SAF_K1_W06

zaliczenie pisemne

Student potraﬁ analizować i interpretować określone
zjawiska kulturowe, religijne, polityczne i społeczne
występujące w regionie

SAF_K1_U01,
SAF_K1_U02,
SAF_K1_U03,
SAF_K1_U04,
SAF_K1_U05,
SAF_K1_U06

zaliczenie pisemne

Student potraﬁ wykorzystać wiedzę teoretyczną
do samodzielnej i krytycznej analizy rzeczywistości
społeczno-politycznej w regionie

SAF_K1_U01,
SAF_K1_U02,
SAF_K1_U03,
SAF_K1_U04,
SAF_K1_U05,
SAF_K1_U06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student ma świadomość odpowiedzialności
i znaczenia wartości kulturowych i godności człowieka
na różnych poziomach rzeczywistości społecznej

K2

Student jest gotowy do krytycznej oceny swojej wiedzy
SAF_K1_K01,
dotyczącej realiów historycznych, społecznych,
zaliczenie pisemne
SAF_K1_K04, SAF_K1_K05
kulturowych i politycznych regionu

SAF_K1_K01,
zaliczenie pisemne
SAF_K1_K04, SAF_K1_K05

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

40

przygotowanie do egzaminu

40

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

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.

Orientalizm, kolonializm i dekolonizacja- ich wpływ na praktyki społeczne i
kulturowe regionu MENA

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

2.

"Codzienny islam"- wybrane problemy i analiza praktyk społecznych i politycznych
powiązane z islamem

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

3.

Wpływ nacjonalizmów terytorialnych w regionie na praktyki społeczne i polityczne

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

4.

Etnograﬁa miasta, ewolucja miast w regionie MENA i ich wpływ na praktyki
społeczne mieszkańców

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

5.

Wojna, konﬂikt, opór- analiza wybranych praktych dotyczących oporu, rewolucji,
kontestacji spolecznej

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Dopuszczenie do testu: a) dopuszczalne są trzy nieusprawiedliwione
nieobecności, b) w przypadku większej liczby nieobecności wymagane jest
opracowanie dodatkowego materiału wskazanego przez
zaliczenie pisemne
prowadzącego(minimum 6 stron znormalizowanych, przypisy oraz
bibliograﬁa) Forma zaliczenia: c) test pisemny w formie pytań otwartych,
d) uzyskanie pozytywnej oceny, tj. 3,0 = 50% testu
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Społeczno-polityczna historia państw Afryki Wschodniej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.6203a5f62b991.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem modułu jest przybliżenie studentom społeczno-politycznej historii państw Afryki Wschodniej. Analiza
prowadzona będzie w kontekście regionalnym, z uwzględnieniem uwarunkowań historycznych. Jedną z wiodących
metod dydaktycznych będzie metoda studium przypadku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student rozumie i stosuje terminy historii społecznopolitycznej.

SAF_K1_W05,
SAF_K1_W06

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja
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W2

Student zna podstawowe metody badawcze oraz
perspektywy teoretyczne wykorzystywane przy
badaniu historii społeczno-politycznej państw
afrykańskich.

SAF_K1_W05,
SAF_K1_W06

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

W3

Student zna i rozumie problemy historii społecznopolitycznej państw Afryki Wschodniej, także w relacji
do współczesnych międzynarodowych stosunków
politycznych i gospodarczych na kontynencie
afrykańskim.

SAF_K1_W05,
SAF_K1_W06

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

U1

Student potraﬁ wykorzystać nabytą wiedzę
teoretyczną przy analizie i interpretacji problemów
historii społeczno-politycznej państw Afryki
Wschodniej.

SAF_K1_U03,
SAF_K1_U06

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

U2

Student potraﬁ wymienić i przeanalizować czynniki
kształtujące historię społeczno-polityczną państw
Afryki Wschodniej.

SAF_K1_U03,
SAF_K1_U06

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

U3

Student potraﬁ samodzielnie bądź w grupie
przygotować prezentację na temat wybranego
zagadnienia związanego z problematyką historii
społeczno-politycznej państw Afryki Wschodniej.

SAF_K1_U04,
SAF_K1_U06

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

SAF_K1_K02, SAF_K1_K05

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest przygotowany do aktywnego
uczestniczenia i współpracy w grupach realizujących
wspólne cele.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie do testu zaliczeniowego

15

poprawa projektu

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

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Teoretyczno-metodologiczne aspekty historii społeczno-politycznej. Deﬁnicje i
charakterystyka regionu Afryki Wschodniej. Powstanie i ewolucja państw Afryki
Wschodniej – rys historyczny. Czynniki wyodrębnienia się i rozwoju państw Afryki
W1, W2, W3, U1, U2, U3,
Wschodniej : historyczne, polityczne ekonomiczne i społeczno-kulturowe.
K1
Społeczno-polityczna historia niepodległych państw Afryki Wschodniej: Kenii,
Ugandy, Tanzanii, Rwandy, Burundi i Sudanu Południowego. Znaczenie Wspólnoty
Wschodnioafrykańskiej dla rozwoju regionu.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne, projekt,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie w oparciu o punkty uzyskane za przygotowane
miniprojekty/prezentacje (w porozumieniu z prowadzącym/-i)
oraz kolokwium. Dodatkowe punkty student może otrzymać
za aktywność na zajęciach. Warunkiem dopuszczenia do
zaliczenia jest obecność na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
- obowiązkowa obecność na zajęciach
- aktywne uczestnictwo w zajęciach

Sylabusy
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Stosunki Izraela z Europą
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.5cdbef6f8d9e0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

1. zapoznanie Studentek i Studentów z najważniejszymi wydarzeniami kształtującymi stosunki Izraela z Europą 2.
Określanie i analizę najważniejszych problemów i wyzwań w relacjach izraelsko-europejskich; 3. Określenie
i wyjaśnienie najważniejszych płaszczyzn współpracy między Europą a Izraelem 4. Prezentację głównych trendów
rozwojowych w odniesieniu do dwustronnych i wielostronnych relacji Izraela z państwami europejskimi oraz Unią
Europejską

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Zdobywa wiedzę i umiejętności specjalistyczne

SAF_K1_W02,
SAF_K1_W03

prezentacja

SAF_K1_U01,
SAF_K1_U03,
SAF_K1_U06

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Posiada podstawowe umiejętności badawcze
obejmujące formułowanie i kategoryzację problemu,
dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie
i prezentację wyników pozwalającą na rozwiązywanie
realnych problemów relacji pomiędzy Wschodem
i Zachodem (KU_04) Posiada podstawowe
umiejętności wyszukiwania, krytycznej oceny,
analizowania i wykorzystywania informacji płynącej
z różnych źródeł (KU_01)

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów
społecznych uwzględniając aspekty ekonomiczne
i polityczne Wschodu i Zachodu (KK_04)

SAF_K1_K03,
prezentacja
SAF_K1_K04, SAF_K1_K05

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do sprawdzianu

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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- Izraelska polityka zagraniczna: między realizmem a sentymentalizmem
- Relacje Izraela z UE : Uwarunkowania historyczne, kulturowo-społeczne i
polityczne, najważniejsze wydarzenia i problemy w relacjach Izraele z
Wspólnotami Europejskimi a potem UE
- Aktualne stosunki Izraela z Europą – w wymiarze dyskursywnym. Studenci
proszeni są o przygotowanie przeglądu prasy i mediów elektronicznych
(proponowane tytuły: Haaretz, Jerusalem Post, The Times of Israel, Ynet, Reuters,
Euobserver.com, Middle East Monitor, POLITICO Europe, Deutsche Welle,
EURACTIVE). Kwerenda powinna obejmować materiały z ostatnich 6 miesięcy.
- Konﬂikt izraelsko-palestyński a relacje Izraela z UE: Stanowisko UE - między
patem, kontestacją a erozją (Znaczenie kwestii szczegółowych: status Jerozolimy,
Izrael  Państwo Żydowskie, prawa i przyszłości, palestyńskich uchodźców, pomoc
humanitarna dla Palestyńczyków, rozwiązanie dwupaństwowe – problem granic,
W1, U1, K1
osadnictwo.
- Europejska diaspora żydowska i jej znaczenie dla stosunków izraelskoeuropejskich: charakterystyka społeczności żydowskiej w Europie: rozmieszczenie,
struktura społeczna, Wyzwania stojące przed społecznością żydowska w Europie,
współczesna europejska Diaspora żydowska a syjonizm, Izraelczycy z
europejskimi paszportami, Izrael i Europa – a pytanie o kształt demokracji: Od
demokracji liberalnej do demokracji większościowej. Trendy sekurytyzacyjne a
przyszłość liberalnej demokracji w Izraelu i Europie
- Innowacyjność i Badania i Rozwój (B+R/D&D) przestrzenią współpracy izraelsko –
europejskiej
- Relacje bilateralne Izraela z wybranymi państwami europejskimi: CZECHY
- Relacje bilateralne Izraela z wybranymi państwami europejskimi: NIEMCY
- Relacje bilateralne Izraela z wybranymi państwami europejskimi: WĘGRY

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia kursu jest aktywny udział w zajęciach
oraz pozytywne zaliczenie kolokwium końcowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.5ce2a4e429658.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

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

SAF_K1_W06

zaliczenie pisemne
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W2

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

SAF_K1_W06

zaliczenie pisemne

U1

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

SAF_K1_U06

esej

U2

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

SAF_K1_U06

esej

SAF_K1_K05

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym
w przestrzeni międzynarodowej wykazując się
odpowiednim poziomem kompetencji.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie eseju

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie: dylematy opisu stosunków międzynarodowych na BW

W1, U1

2.

Teoria SM – systematyka głównych nurtów teorii; realizm

W1, U1

3.

Teoria SM – liberalizm/pluralizm, strukturalizm, konstruktywizm

W1, U1, U2

4.

Państwo i wewnątrz-polityczne uwarunkowania polityki zagranicznej

W2, U1, U2, K1

5.

Imperializm i europejski i postkolonialna dominacja mocarstw na Bliskim
Wschodzie

W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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6.

Regionalna dynamika stosunków międzynarodowych na Bliskim Wschodzie

W2, U1, U2

7.

Ideologie i niepaństwowi aktorzy stosunków międzynarodowych na Bliskim
Wschodzie

W2, U1, U2

8.

Wojny i równowaga sił na Bliskim Wschodzie

W2, U1, U2

9.

Konﬂikty asymetryczne na Bliskim Wschodzie

W2, U1, U2

10.

Ekonomia polityczna stosunków międzynarodowych na BW

W2, U1, U2

11.

Stosunki gospodarcze na Bliskim Wschodzie

W2, U1, U2

12.

Aktorzy zewnętrzni w stosunkach międzynarodowych na BW

W1, W2, U1, U2

13.

Regionalny system stosunków międzynarodowych na Bliskim Wschodzie w
perspektywie światowej

W1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, wykład z prezentacją multimedialną, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązakowa.
Brak wymagań wstępnych dotyczących wiedzy.

Sylabusy
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Syriac Christianity: Its History and Cultural Inﬂuence
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.6040f4b1cc1df.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

The student is able to understand history of Syriac Christianity, its religious development, relation to the religions
of their area, their theology, practice, worship and current challenges.

C2

The student can recognize the speciﬁc features of the major traditions of Syriac Christianity; to outline its
historical and geographical development; to appraise its interactions with other religious traditions and to
appreciate its historical and cultural relevance as a vital component of the complex religious world of the Middle
East.

C3

The student understands the intellectual and spiritual trends that contributed to the shaping of the Syriac
peculiar culture.

C4

The student is aware of the historical, social and religious conditions of Syriac Christians through the ages

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

the diﬀerences between various Syriac religious
denominations

SAF_K1_W06

esej

SAF_K1_U01,
SAF_K1_U06

esej

SAF_K1_K01

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

raise awareness about the rich history of Syriac
Christianity and the need for it's safeguarding in the
present,

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

discussion of the Syriac cultural, literary and religious
heritage

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie eseju

60

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

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.

Syriac language as a tool of Syriac culture

U1, K1

2.

Syriac Orthodox Church (Antioch patriarchate)

W1

3.

Jacobite Church in history

U1

4.

Faith and culture of the Jacobite Christians

W1, U1, K1

5.

Church of the East

W1, U1

6.

Nestorians in Persia

W1, U1

7.

Misssionary expansion of the Nestorian Church

W1, U1, K1

Sylabusy
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8.

Nestorians and Caliphate

U1, K1

9.

Faith and culture of Nestorians

U1, K1

10.

Saint Thomas' Christians

W1, U1, K1

11.

Maronites

W1, U1

12.

Syriac literature

K1

13.

Syriac historiography

K1

14.

Declining or surviving of Syriac Christianity?

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
English

Wymagania wstępne i dodatkowe
English

Sylabusy
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Tisza beaw a kultywowanie Pamięci o Holokauście w Państwie Izraela
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.6203a6fbd0832.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z wyjątkowym zagadnieniem żałoby w Izraelu, który w starożytności wiązał się
ze zburzeniem Świątyni w Jerozolimie, a po II wojny światowej dotyczył 6 milionów zamordowanych Żydów. Te
dwie różne żałoby dalej są kultywowane.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student rozumie na czym polega znaczenie Pamięci
w Izraelu.

SAF_K1_W06

zaliczenie ustne
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wyróżnić dwa rodzaje Pamięci:
o zburzonej Świątyni i o Oﬁarach Holokaustu.

SAF_K1_U06

zaliczenie ustne

SAF_K1_K05

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do uczestnictwa w kultywowaniu
Pamięci w Izraelu i w Polsce, szczególnie w kontekście
wspólnej historii polsko-żydowskiej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do egzaminu

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.

Zikkaron (Pamięć) wpisana jest w dzieje Izraela niemal od początku. Poleceniem
samego Boga Izraela była pamięć o cudownym przejściu przez Morze Czerwone i
wędrówka przez Pustynię Synaj. Do dziś obchodzone święto Pesach odwołuje się
do wydarzeń, które miały miejsce w Egipcie przed wyruszeniem w stronę Synaju.
Podobnie było z utrwalaniem pamięci o imionach patriarchów i ich potomków, a
także kolejnych królów izraelskich. Zburzenie jednak Pierwszej Świątyni w 586 r.
p.n.e. oraz Drugiej Świątyni w 70 r. n.e. sprawiło, że następne pokolenia Izraelitów
celebrowały żałobne święto 9 dnia miesiąca aw na pamiątkę tych wydarzeń.
Szczególnym przejawem tej pamięci są do dziś żywe modlitwy przy Ścianie
Zachodniej w Jerozolimie, która jest uważana za zachowany jedyny fragment
Świątyni Heroda Wielkiego. Zagłada Żydów podczas II wojny światowej zrodziła
potrzebę kultywowania nowej formy żałoby - Pamięć o zamordowanych 6
milionach Żydów! Tym razem, ta żałoba może być sprawowana zarówno przez
religijnych, jak też niewierzących...

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład

Sylabusy

309 / 404

konwencjonalny, burza mózgów, seminarium, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywność na zajęciach oraz mile widziane prezentacje studentów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zainteresowanie tematem.

Sylabusy

310 / 404

Tradycja i prawo muzułmańskie na tle współczesnych przemian świata
islamu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.6038ﬀf86ac15.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wykładu jest zapoznanie studenta z tradycjami muzułmańskimi, które w sposób dogłębny kondycje
mieszkańców poszczególnych krajów muzułmańskich. Wykład ukaże bogactwo dwóch zasadniczych typów
tradycji islamu: tradycje konstytutywne dla teologii muzułmańskiej (np. sześć ksiąg islamu) oraz inne, które
obejmują dzieła teologów, tradycje ludowe itd. Wszystkie one dotyczą bogactwa przejawów życia religijnego,
społecznego i politycznych w świecie islamu. Ze względu na wszechobejmujący charakter szariatu, tradycja
muzułmańska, która jest jego jednym z podstawowych elementów, odgrywa wielką rolę w przypadku wielu
fundamentalnych a czasem kontrowersyjnych fenomenów islamu.

C2

Prezentując tradycje muzułmańską wykład ukaże ewolucję pojęć, różnorodność podejść do poszczególnych
aspektów życia, oraz dyskusje na temat karalności zachowań uważanych za "grzeszne". Dotyka on również
zakresu modernizacji islamu, krytyki pewnych tradycji i konfrontacji muzułmanów z własnym dziedzictwem.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Posiada wiedzę z zakresu powstania tradycji
muzułmańskiej, weryﬁkacji jej wiarygodności,
zakresów, klasycznych zbiorów hadisów oraz
kontrowersyjnych zagadnień dotyczących
oryginalności sunny Proroka.

SAF_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

W2

Zna mechanizmy różnorakiego stosowania sunny
w prawodawstwie krajów muzułmańskich oraz
muzułmańska krytykę hadisów.

SAF_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

W3

Zna metody analizy i interpretacji tradycji islamu
(hadisów) jako źródła konstytutywnego dla teologii
muzułmańskiej.

SAF_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

W4

Zna różnorodność ujęć relacji Koranu do sunny.

SAF_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ analizować oraz krytycznie interpretować
informacje z zakresu sunny (hadisów).

SAF_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

U2

Zna wartość oraz potraﬁ analizować i z krytycznie
interpretować ludowe tradycje islamu.

SAF_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

U3

Potraﬁ rozpoznać różne typy interpretacji sunny
w stosowanych obecnie systemach prawnych krajów
muzułmańskich.

SAF_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

U4

Potraﬁ wykorzystywać podstawowe ujęcia
teoretyczne, paradygmaty badawcze oraz ewolucję
pojęć w tradycji muzułmańskiej.

SAF_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

K1

Student jest gotów do wykorzystania muzułmańskiej
krytyki tradycji (jako zjawiska i procesu społecznego)
do dialogu kultur w skali globalnej, regionalnej,
państwowej i lokalnej podejmując różne tematy (nie
wyłączając kontrowersyjnych jak karalność osób LGBT,
apostazji, itp).

SAF_K1_K01, SAF_K1_K05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

K2

Student potraﬁ zastosować w ramach dialogu kultur
i religii te oryginalne aspekty ze sunny i lokalnych
tradycji ludowych, które kiedyś dynamizowały kulturę
muzułmańską i czyniły ją otwartą na nowe ujęcia
kulturowe, polityczne i społeczne.

SAF_K1_K01, SAF_K1_K05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza problemu

30

Sylabusy
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przygotowanie do egzaminu

30

Przygotowanie prac pisemnych

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.

1. Geneza i znaczenie sunny. Sunna a hadis, struktura hadisów.

W1, U1, K1

2.

2. Historia sunny.Klasyka tradycji jako źródła religii i prawa.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2

3.

3. Analiza "Sześciu Ksiąg Islamu".

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2

4.

4. Tradycje na temat dżihadu, jej współczesne reinterpretacje i zastosowanie w
swiecie islamu.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2

5.

5. Tradycja i jej reinterpretacje w swiecie islamu na temat osób LGBT.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2

6.

6. Tradycja muzułmańska o roli i pozycji kobiety w społeczeństwie na tle
współczesnych wyzwań i zmian społecznych.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2

7.

7. Tradycje islamu w konfrontacji z ekspansywnymi tradycjami Zachodu
(Walentynki, Halloween itd.)

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2

8.

8. Żywe muzułmańskie tradycje lokalne w Indonezji a klasyczne nauczanie szkół
muzułmańskich.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2

9.

9. Żywe muzułmańskie tradycje lokalne w Afryce subsaharyjskiej a klasyczne
nauczanie szkół muzułmańskich.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2

10.

10. Suﬁzm a sunna.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2

11.

11. Tradycje lkudowe "z przymrużeniem oka" - Hodża Nasreddin bohater form
literackich w świecie arabskim, tureckim i perskim.

W4, U1, U4, K1, K2

12.

12. Tradycje islamu a próby rozdziału religii od państwa (sekularyzcja)

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2

13.

13. Tradycja muzułmańska a niewolnictwo.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny, analiza tekstów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach, praca pisemna

Wymagania wstępne i dodatkowe
OBOWIĄZKOWA OBECNOŚĆ. Dozwolone dwie nieusprawiedliwione nieobecności. Ze względu na syntezowanie dużych
zakresów do egzaminu bardzo przydatne są notatki z wykładów. Podstawą zaliczenia jest przyswojenie sobie prede
wszystkim wiadomości podanych na wykładach i treści lektur (egzamin ustny) oraz przygotowanie pisemnej pracy
semestralnej na temat podany przez wykładowcę. 2. Znajomość języka angielskiego lub innych języków kongresowych (ze
względu na konieczność wykorzystania literatury obcojęzycznej w pracy semestralnej).

Sylabusy
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Transformacje polityczne na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.5cc2eda76fe19.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Student/ka posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na wielowymiarowe oraz porównawcze spojrzenie
na problematykę transformacji systemów politycznych na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej w kontekście
Arabskiej Wiosny – ze szczególnym uwzględnieniem roli czynników wpływających na przekształcenia politycznoustrojowe w państwach arabskich, co może być przydatne w późniejszej pracy zawodowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student/ka ma wiedzę o relacjach zachodzących
między strukturami oraz instytucjami politycznymi
w państwach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej
w kontekście Arabskiej Wiosny.

SAF_K1_W02,
SAF_K1_W03,
SAF_K1_W06

zaliczenie pisemne

W2

Student/ka ma uporządkowaną wiedzę o powiązaniach
nauk i dyscyplin umożliwiających studia nad
bliskowschodnimi i północnoafrykańskimi systemami
politycznymi i ich przemianami (względem osi
demokracja-autorytaryzm).

SAF_K1_W02,
SAF_K1_W03,
SAF_K1_W06

zaliczenie pisemne

U1

Student/ka posiada umiejętność rozpoznania
i wykorzystania wiedzy teoretycznej do samodzielnej
i krytycznej analizy zjawisk i procesów politycznych
zachodzących w państwach Bliskiego Wschodu i Afryki
Północnej.

SAF_K1_U02,
SAF_K1_U03,
SAF_K1_U06

zaliczenie pisemne,
prezentacja

U2

Student/ka posiada umiejętność rozumienia,
analizowania oraz interpretowania konkretnych
zjawisk politycznych (w wymiarze wewnętrznym
i zewnętrznym) właściwych dla Bliskiego Wschodu
i Afryki Północnej.

SAF_K1_U02,
SAF_K1_U03,
SAF_K1_U06

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student/ka posiada zdolność opracowywania
i realizowania projektów związanych
z funkcjonowaniem instytucji i organizacji
politycznych, pozarządowych oraz gospodarczych
w regionie Bliskiego Wschodzie i Afryki Północnej.

SAF_K1_K01,
prezentacja
SAF_K1_K03, SAF_K1_K05

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie do zajęć

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

25

przygotowanie do testu zaliczeniowego

25

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

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Blok tematyczny nr 1. Wprowadzenie teoretyczne oraz wyjaśnienie metod analizy
przemian politycznych w państwie - omówienie zagadnień związanych z
problematyką transformacji politycznej (reżim polityczny i system polityczny,
poliarchia i autorytaryzm, demokratyzacja i konsolidacja demokracji).

W2

2.

Blok tematyczny nr 2. Czynniki wpływające na przemiany polityczno-ustrojowe w
państwach arabskich: po teoretycznym omówieniu problematyki autorytaryzmu
oraz demokratyzacji przedstawione zostaną typy reżimów politycznych, jakie
ukształtowały się w świecie arabskim w drugiej połowie XX wieku.
Scharakteryzowane
zostaną m.in. uwarunkowania przemian politycznych w państwach arabskich
(prawne, społeczno-demograﬁczne, gospodarcze, międzynarodowe i kulturowe).

W1, W2

3.

Blok tematyczny nr 3. Między starym a nowym autorytaryzmem (blok tematyczny
zaplanowany na kilka zajęć w formie wykładów): przejście od starego
(zamkniętego)
do nowego (hybrydalnego) autorytaryzmu na arabskim Bliskim Wschodzie - na
przykładzie Algierii, Egiptu, Syrii oraz Tunezji (cztery wymiary analizy: instytucje
polityczne; formuła legitymizacyjna; polityka społeczno-gospodarcza jako
strategia polityczna rządzących; koalicja wspierająca reżim).

W1, W2

4.

Blok tematyczny nr 4. Arabska Wiosna i próby demokratyzacji arabskich reżimów
politycznych: analiza różnych trajektorii transformacji arabskich systemów
politycznych – zarówno pomiędzy różnymi rodzajami reżimów autorytarnych, jak i
w aspekcie demokratyzacji i jej ograniczeń. Ograniczenia te mają zarówno
strukturalny, jak i kulturowy charakter, co oznacza, iż szczególna uwaga zostanie
zwrócona na takie kwestie, jak: rzeczywisty status konstytucji w państwach
arabskich;
status i rola islamu w życiu publicznym; rola instytucji nieformalnych; status
ugrupowań opozycyjnych i partii rządzących; rodzaj przywództwa i kwestie
U1, U2, K1
związane z legitymizacją władzy; czynniki demograﬁczne i ekonomiczne jako
bariery lub szanse dla demokratyzacji; funkcje armii i służb bezpieczeństwa
wewnętrznego w arabskich reżimach politycznych; kwestie związane z rozwojem
ruchów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Pozwoli to
studentom na przygotowania analiz dotyczących poszczególnych państw Bliskiego
Wschodu i Afryki Północnej (część warsztatowa zaplanowana jest na kilka zajęć, w
których trakcie studenci będą przedstawiać referaty za zadane przez
prowadzącego tematy, co pozwoli na przedyskutowanie poszczególnych
przepadków).

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Prezentacja pracy zaliczeniowej (analiza procesu
zaliczenie pisemne, prezentacja transformacji politycznej w wybranym państwie) oraz test
zaliczeniowy.
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Urbanizacja i urbanizm w Afryce
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.6203a802961df.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy z zakresu problematyki urbanizmu w Afryce

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów
urbanizacyjnych, wie jakie relacje społeczne zachodzą
w przestrzeni miejskiej w odniesieniu do kontynentu
afrykańskiego

SAF_K1_W05,
SAF_K1_W06

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
potraﬁ posługiwać się podstawową terminologią
z zakresu antropologii miasta. Potraﬁ dokonać
obserwacji oraz interpretacji zjawisk społecznych
i kulturowych w kontekście teorii etnologicznych
i antropologicznych

U1

SAF_K1_U03,
SAF_K1_U05,
SAF_K1_U06

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
docenia rolę jaką odgrywa wiedza z zakresu
antropologii miasta w działaniach zawodowych

K1

SAF_K1_K02, SAF_K1_K05 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza wymagań

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.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Odkrywanie miasta afrykańskiego
Urbanizacja Afryki (miasta przedkolonialne oraz kolonializm i urbanizacja)
Miasto postkolonialne
Religia i życie społeczne w mieście
Presje transportowe i mobilność

1.

W1, U1, K1
Ekologia miejska
Miejskie przestrzenie
Płeć a miasto

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
polski
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy

320 / 404

"Wizy życia". Historia pomocy dyplomatycznej polskim Żydom, uchdźcom
wojennym w Japonii i Szanghaju
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.6038a4a1e8fb9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z historią polskich Żydów uciekających przed zagładą na Daleki Wschód

C2

Zapoznanie studentów z rolą polskiej dyplomacji, w tym Tadeusza Romera, w niesieniu pomocy uchodźcom

C3

Uświadomienie słuchaczom roli polskiego rządu w pomocy Żydom w Szanghaju

C4

Przekazanie wiedzy z zakresu życia codziennego uchodźców w Japonii i w Szanghaju

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie rolę relacji między Polską
a Japonią w decyzji o pomocy uchodźcom

SAF_K1_W06

esej

W2

Stuident zna i rozumie działania Tadeusza Romera
na rzecz uchodźców

SAF_K1_W06

esej

W3

Student zna i rozumie role pomocy międzynarodowej
dla żydowskich uchodźców w Szanghaju

SAF_K1_W06

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wskazać czynniki wpływające
na uratowanie tysięcy Żydów z Holocaustu

SAF_K1_U03,
SAF_K1_U06

esej

U2

Student potraﬁ wskazać rolę dyplomacji w ratowaniu
polskich Żydów

SAF_K1_U03,
SAF_K1_U06

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do interpretacji roli relacji
bilateralnych dla ratowania konkretnych grup
społecznych/ religijnych

SAF_K1_K01, SAF_K1_K05 esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza i przygotowanie danych

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

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.

Budowanie relacji bilateralnych między Polską a Japonią w latach 1919-1939

W1, U1, K1

2.

Stosunek rządu japońskiego do kwestii żydowskiej

W1, U1

3.

Pierwszy ambasador RP w Japonii, Tadeusz Romer: dyplomata i polityk

W2, U2, K1

4.

W drodze na Daleki Wschód. Polscy Żydzi, uchodźcy wojenni na Litwie i
Wileńszczyźnie oraz w tranzycie przez ZSRR

W1, W3, U1, K1

5.

Rola polskich placówek dyplomatycznej w pomocy uchodźcom

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Sylabusy
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6.

Organizacje polityczne i społeczne w Szanghaju w latach 1941-1945

W2, U1, U2, K1

7.

Życie codzienne uchodźców na Dalekim Wschodzie

W1, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład
konwencjonalny, burza mózgów, seminarium, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Dozwolone dwie nieobecności, aktywny udział w zajęciach, złożenie eseju
na ostatnich zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Władza, pokrewieństwo i przynależność w Afryce Subsaharyjskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.6203a8eea86a8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z najważniejszymi instytucjami i procesami nowożytnej Afryki – jednocześnie najczęściej
podejmowanymi tematami współczesnej afrykanistyki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zna najważniejsze tradycyjne oraz współczesne
koncepcje etnologiczne i antropologiczne, rozumie ich
historyczne uwarunkowania oraz społeczno-kulturowy
kontekst w odniesieniu do społeczeństw afrykańskich

SAF_K1_W01,
SAF_K1_W02,
SAF_K1_W03,
SAF_K1_W04,
SAF_K1_W05,
SAF_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W2

ma uporządkowaną wiedzę na temat zjawisk
kulturowych, organizowania i funkcjonowania kultury
na kontynencie afrykańskim

SAF_K1_W01,
SAF_K1_W02,
SAF_K1_W03

zaliczenie na ocenę

U1

potraﬁ wykorzystać podstawową wiedzę z zakresu
etnologii i antropologii kulturowej oraz powiązanych
z nią dyscyplin do analizowania konkretnych procesów
i zjawisk społecznych i kulturowych na kontynencie
afrykańskim

SAF_K1_U01,
SAF_K1_U02,
SAF_K1_U03,
SAF_K1_U04,
SAF_K1_U06

zaliczenie na ocenę

U2

Potraﬁ prezentować własne pomysły, sprawnie
wypowiadać się w mowie i na piśmie, na tematy
wybranych zagadnień etnologicznych
i antropologicznych z wykorzystaniem niektórych ujęć
teoretycznych z zakresu etnologii i antropologii
kulturowej i innych dyscyplin

SAF_K1_U01,
SAF_K1_U02,
SAF_K1_U06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

potraﬁ pracować, w zespole pełniąc różne role; umie
przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne
umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację
celów związanych z projektowanie i podejmowaniem
działań zawodowych

SAF_K1_K01,
SAF_K1_K02,
zaliczenie na ocenę
SAF_K1_K03,
SAF_K1_K04, SAF_K1_K05

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Prezentacja kluczowych zjawisk z zakresu polityki, układów społecznych czy religii
– próba odnalezienia ich korzeni, a także możliwych scenariuszy dalszego
rozwoju.

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
polski

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Współczesne nurty muzyki izraelskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.6040eb6c28285.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z muzycznym fenomenem Izraela w całej jego złożoności i różnorodności.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Ma orientację na polu kultury muzycznej Izraela oraz
krajów, skąd przybyli Żydzi.

SAF_K1_W06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

Student potraﬁ analizować bardzo różnorodną muzykę
izraelską.

SAF_K1_U05

zaliczenie na ocenę

SAF_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotowy do kontynuacji badań nad
fenomenem muzyki izraelskiej.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

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.

W ramach konwersatorium będziemy chcieli przyjrzeć się takim gatunkom w
Izraelu jak muzyka klasyczna, pop, rock, reggae, techno, pamiętając jednak o
tym, że nawet w tych przypadkach, są to nierzadko warianty muzyki
bliskowschodniej. Co więcej, Żydzi ortodoksyjni często posługują się
nowoczesnymi środkami muzycznymi przy tworzeniu utworów religijnych. Jak
uważają badacze, mamy tu do czynienia z niezwykle interesującą sytuacją
"pomiędzy tradycją, a nowoczesnością". Z innej jeszcze strony, do dziś aktywni są
artyści, mający korzenie w Polsce (Chava Alberstein, ur. 1946 Szczecin), Grecji
(Yehuda Poliker, ur 1950 - syn Jacko Polikera, pochodzącego z Salonik), Maroka
(Gad Elbaz, ur. 1982) czy w Jemenie (Achinoam Nini, ur. 1969), co znajduje,
oczywiście, odzwierciedlenie w ich twórczości. W Izraelu popularne są również
koncertowe duety, jak chociażby religijnego pieśniarza Eviatara Banaia z
egzystencjalnym rockmanem Awiwem Geﬀenem. Czy chodzi im o przekroczenie
częstych linii podziału? Albo poetycka grupa rockowa El Hameshorer, która gra
swoje utwory z tekstami Władysława Szlengla, które przetłumaczyła z polskiego,
ocalała z Zagłady, Halina Birenbaum...

W1, U1

2.

Konwersatorium ma przybliżyć fascynujący krąg muzyki we współczesnym
Izraelu.Tym większe to wyzwanie, gdyż obok znanych nam gatunków, jak muzyka
klasyczna, pop, rock czy reggae, spotkamy tam również specyﬁczną muzykę
religijną czy świecką, związaną często z krajami, skąd Żydzi powrócili do Erec
Israel...

K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z
prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Aktywność na zajęciach - mile widziane prezentacje studentów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zainteresowanie przedmiotem.

Sylabusy
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Współczesne przemiany cywilizacyjne państw afrykańskich
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.6203a97041866.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem modułu jest przybliżenie studentom zjawiska przemian cywilizacyjnych na kontynencie afrykańskim.
Analiza prowadzona będzie w kontekście regionalnym oraz szerszym kontekście globalnym, z uwzględnieniem
uwarunkowań historycznych. Jedną z wiodących metod dydaktycznych będzie metoda studium przypadku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student rozumie i stosuje terminy opisujące zjawisko
przemian cywilizacyjnych.

SAF_K1_W05,
SAF_K1_W06

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja
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W2

Student zna podstawowe metody badawcze oraz
perspektywy teoretyczne wykorzystywane przy
badaniu przemian cywilizacyjnych.

SAF_K1_W05,
SAF_K1_W06

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

W3

Student zna i rozumie znaczenie przemian
cywilizacyjnych i ich konsekwencje dla współczesnych
przemian społeczno-politycznych na kontynencie
afrykańskim.

SAF_K1_W05,
SAF_K1_W06

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

U1

Student potraﬁ wykorzystać nabytą wiedzę
teoretyczną przy analizie i interpretacji problemów,
z którymi mierzą się afrykańskie państwa w procesie
przemian cywilizacyjnych.

SAF_K1_U01,
SAF_K1_U03,
SAF_K1_U06

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

U2

Student potraﬁ wymienić i przeanalizować konteksty
współczesnych przemian cywilizacyjnych
na kontynencie afrykańskim.

SAF_K1_U01,
SAF_K1_U03,
SAF_K1_U06

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

U3

Student potraﬁ samodzielnie bądź w grupie
przygotować prezentację na temat wybranego
zagadnienia związanego z problematyką
współczesnych przemian cywilizacyjnych
na kontynencie afrykańskim.

SAF_K1_U01,
SAF_K1_U03,
SAF_K1_U06

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest przygotowany do aktywnego
uczestniczenia i współpracy w grupach realizujących
wspólne cele.

SAF_K1_K03,
zaliczenie pisemne,
SAF_K1_K04, SAF_K1_K05 projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie do testu zaliczeniowego

15

przygotowanie projektu

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Teoretyczno-metodologiczne aspekty zjawiska przemian cywilizacyjnych.
Tradycyjne kultury Afryki – rys historyczny. Konteksty współczesnych przemian
cywilizacyjnych państw afrykańskich: historyczne, polityczne, społecznokulturowe, ekonomiczne i naukowo-techniczne. Znaczenie procesów globalizacji.
Wybrane studia przypadków - analiza wybranych aspektów współczesnych
przemian cywilizacyjnych na kontynencie afrykańskim (partycypacja polityczna,
rozwój społeczeństwa obywatelskiego, edukacja, rola rodziny, pozycja kobiet,
kultura masowa, znaczenie religii).

1.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne, projekt,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie w oparciu o punkty uzyskane za przygotowane
miniprojekty/prezentacje (w porozumieniu z prowadzącym/-i)
oraz kolokwium. Dodatkowe punkty student może otrzymać
za aktywność na zajęciach. Warunkiem dopuszczenia do
zaliczenia jest obecność na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
- obowiązkowa obecność na zajęciach
- aktywne uczestnictwo w zajęciach

Sylabusy
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Żydzi w północnej Afryce i Etiopii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.13F0.6203aa0edae10.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z fenomenem diaspory żydowskiej w Afryce Północnej oraz w Etiopii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Złożoną historię powstania diaspory żydowskiej
w krajach Magrebu oraz w Egipcie i Etiopii.

SAF_K1_W01,
SAF_K1_W06

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

Scharakteryzować złożone losy Żydów afrykańskich.

SAF_K1_U01,
SAF_K1_U06

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Wyruszenia na szlak Żydów marokańskich...

SAF_K1_K01, SAF_K1_K05 zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Historia Żydów w Afryce wiąże się bezpośrednio z dziejami ich prześladowań ze
strony Asyryjczyków, Babilończyków, Rzymian oraz krzyżowców. Kiedy
Asyryjczycy podbili królestwo Izraela w 722 r. p.n.e., najeźdźcy uprowadzili 10
plemion Izraela do Niniwy. Jedna z hipotez głosi, iż część uprowadzonych
ostatecznie traﬁła do dalekiej Etiopii. Egipt z kolei, to chyba najczęściej
wzmiankowany kraj, do którego w różnych dramatycznych momentach uciekali
Izraelici, począwszy od Abrama, poprzez Jakuba i jego potomków, aż do
uciekinierów przed najeźdźcami z Babilonii. Wreszcie, pomiędzy XIV i XV w. Żydzi
zostali wygnani z Portugalii i Hiszpanii i osiedlili się w krajach Magrebu, gdzie
przebywali aż do połowy XX w. Po ogłoszeniu Deklaracji Niepodległości Izraela, do
Erec zaczęli napływać również Żydzi z Egiptu. Najpóźniej nastąpił powrót Żydów
etiopskich, w dramatycznych okolicznościach pod koniec XX w.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, burza
mózgów, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywność na zajęciach, mile widziane prezentacje studentów.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Zainteresowanie tematem.

Sylabusy
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Współczesna społeczno-polityczna historia Afryki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.120.5cc2eda85cbcb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z historią współczesnej Afryki, począwszy od końca wieku XIX do czasów współczesnych.

C2

Zaszczepienie u uczestników kursu umiejętności analizy wydarzeń ze współczesnej historii Afryki na tle
powszechnej historii świata.

C3

Wykształcenie u studentów zdolności do analizy i interpretacji tekstów źródłowych do historii Afryki.

C4

Przedstawienie studentom specyﬁki historycznej, politycznej, społecznej, kulturowej poszczególnych regionów
Afryki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie procesy społeczno-polityczne
zachodzące na kontynencie afrykańskim od końca
wieku XIX.

SAF_K1_W02,
SAF_K1_W03

egzamin pisemny / ustny

W2

Student zna i rozumie specyﬁkę regionalną Afryki
(geograﬁczną, polityczną, gospodarczą, społeczną,
kulturową).

SAF_K1_W02,
SAF_K1_W03,
SAF_K1_W04

egzamin pisemny / ustny

W3

Student zna i rozumie najważniejsze fakty z historii
współczesnej Afryki oraz najwybitniejszych polityków
i mężów stanu.

SAF_K1_W02,
SAF_K1_W03,
SAF_K1_W04

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ dokonać analizy i interpretacji tekstu
źródłowego dotyczącego historii współczesnej Afryki.

SAF_K1_U03,
SAF_K1_U04

egzamin pisemny / ustny

U2

Student potraﬁ dokonać krytycznej analizy wydarzeń
z współczesnej historii Afryki na tle powszechnej
historii świata.

SAF_K1_U02,
SAF_K1_U03,
SAF_K1_U04

egzamin pisemny / ustny

U3

Student potraﬁ posługiwać się naukową terminologią
związaną z szeroko pojętymi studiami
afrykanistycznymi (African Studies) w kontekście
badań historycznych.

SAF_K1_U02,
SAF_K1_U03

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do rozwiązywania problemów
związanych z analizą oraz krytycznym odbiorem
tekstów źródłowych oraz przekazów medialnych
dotyczących historii Afryki, pracując samodzielnie, jak
również w ramach zawiązanej grupy realizującej
wspólny cel.

SAF_K1_K02, SAF_K1_K03 egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

60

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

Sylabusy
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Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe

1. Wprowadzenie do współczesnej historii Afryki.
2. Wyzwania niepodległości w regionie po „Roku Afryki” - budowanie narodu
3. Stosunki pomiędzy państwami w regionie oraz rywalizacja bloku zachodniego i
wschodniego
4. Problem stabilności państw Afryki – korupcja, nepotyzm
5. Dyktatorzy – problem militaryzacji
6. Zakończenie rywalizacji zimnowojennej
7. Zmiany ekonomiczne i ich wpływ na sytuację społeczną
1.

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

8. Demokracja i autorytaryzm: trendy ustrojowe
9. Nowe wojny a stare problemy
10. Migracje
11. Sytuacja religijna - chrześcijaństwo, islam i wierzenia lokalne.
12. Islam polityczny.
13. Wybrane problemy społeczne: aids, małżeństwa dzieci, narkotyki i handel
narkotykami, sytuacja w edukacji, opiece zdrowotnej, podejście do
homoseksualizmu

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia modułu jest uczestnictwo w zajęciach oraz
pozytywna ocena z egzaminu końcowego. Egzamin ma charakter
pisemny (pytania problemowe otwarte). Do oceny wykorzystywana
egzamin pisemny / ustny jest standardowa skala ocen. Na życzenie studentów możliwe jest
przeprowadzenie egzaminu ustnego. Aktywność na zajęciach (przy
analizie tekstów źródłowych) umożliwia zdobycie dodatkowych
punktów do egzaminu.
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Niewolnictwo i kolonializm w Afryce
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.120.5cc2eda519103.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studenta z problematyką zjawiska niewolnictwa i kolonializmu w Afryce, zarówno
w ujęciu historycznym jak i w kontekście współczesnych badań prowadzonych w odniesieniu do obu zagadnień.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

genezę zjawiska niewolnictwa oraz kolonializmu i ich
wpływu na uwarunkowania polityczno-społeczne

SAF_K1_W01,
SAF_K1_W02,
SAF_K1_W03,
SAF_K1_W04,
SAF_K1_W05

W2

rolę zjawisk niewolnictwa i kolonializmu
na kształtowanie się percepcji względem krajów
kolonizujących, zarówno w kontekście historycznym,
jak i z uwzględnieniem najnowszych teorii oraz badań

SAF_K1_W01,
SAF_K1_W02,
SAF_K1_W03,
SAF_K1_W04,
SAF_K1_W05

egzamin

U1

analizować rolę zjawisk niewolnictwa i kolonializmu
na doświadczenia jednostki i społeczności oraz
na kształtowanie się afrykańskiej myśli politycznospołecznej

SAF_K1_U01,
SAF_K1_U02,
SAF_K1_U03,
SAF_K1_U04

egzamin

U2

opisywać, z uwzględnieniem najnowszych badań,
wpływu doświadczeń niewolnictwa i kolonializmu
na procesy polityczne i społeczne na kontynencie
afrykańskim

SAF_K1_U01,
SAF_K1_U02,
SAF_K1_U03,
SAF_K1_U04

egzamin

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

ciągłego pogłębiania swojej wiedzy, z uwzględnieniem
najnowszych trendów badawczych w odniesieniu
do pamięci o doświadczeniach niewolnictwa
i kolonializmu na kontynencie afrykańskim

SAF_K1_K01, SAF_K1_K02 egzamin

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do egzaminu

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Cz I - Doświadczenia niewolnictwa w Afryce
Debaty wokół problemu niewolnictwa - przegląd teorii i metod
Niewolnictwo jako handel
Niewolnictwo i opór
Upłciowienie doświadczenia niewolnictwa
Niewolnictwo a bolicja
Pamięć o niewolnictwie
Cz II - Doświadczenia kolonializmu

1.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, gra dydaktyczna, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, analiza
tekstów
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Podstawę zaliczenia stanowi: obecność, aktywność oraz egzamin złożony z
pytań zamkniętych/otwartych oraz krótkiego pytania problemowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa. Dozwolone dwie nieusprawiedliwione nieobecności.

Sylabusy
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Problemy wieloetniczności w Afryce
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.120.5cc2eda87d7b9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uzyskanie przez studentów pogłębionej wiedzy szczegółowej (obejmującej terminologię, teorię i fakty) w zakresie
problemów wieloetniczności w Afryce.

C2

Dogłębne zrozumienie przez studentów treści przekazywanych na zajęciach, dotyczących problemów
wieloetniczności w Afryce.

C3

Nabycie przez studentów umiejętności przeprowadzania krytycznej analizy i interpretacji, również w perspektywie
porównawczej, najważniejszych elementów problematyki wieloetniczności w Afryce.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie główne problemy
wieloetniczności w Afryce.

SAF_K1_W02,
SAF_K1_W03,
SAF_K1_W04

esej, prezentacja

SAF_K1_U01,
SAF_K1_U02,
SAF_K1_U04

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ przeprowadzić krytyczną analizę oraz
interpretację najważniejszych problemów
wieloetniczności w Afryce.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do uczestniczenia w przygotowaniu
projektów społecznych uwzględniając problemy
wieloetniczności w Afryce.

SAF_K1_K02,
esej, prezentacja
SAF_K1_K03, SAF_K1_K04

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie eseju

40

przeprowadzenie badań literaturowych

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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- Wprowadzenie do podstawowej terminologii (m.in. etniczność, segment, grupa
etniczna, plemię, wspólnota religijna) i jej użyteczność w kontekstach
afrykańskich;
- Cechy strukturalne społeczeństw afrykańskich;
- Społeczeństwa wielosegmentowe/sfragmentaryzowane (pluralne) i typy relacji
międzysegmentowych;
- Tzw. społeczeństwa głęboko podzielone (deeply divided societies) i typy relacji
międzysegmentowych;
- Problem depolityzacji społeczeństw afrykańskich;
- Prawa grupowe i prawa indywidualne w społeczeństwach afrykańskich;
- Relacje klientylistyczne (dwustopniowe i trzystopniowe) oraz ich aktorzy;
- Konﬂikt etniczny; studia przypadków;
1.

- Konﬂikt etniczno-religijny; studia przypadków;

W1, U1, K1

- Konﬂikt wspólnotowy (communal conﬂict) i konﬂikt o ziemię; studia przypadków;
- Zasady, elementy i formy tzw. międzysegmentowego współrządzenia – formalne
i nieformalne instytucje konsocjonalne w państwach Afryki; studia przypadków;
- Zasady, elementy i formy tzw. międzysegmentowego współrządzenia – formalne
i nieformalne instytucje centrypetalne w państwach Afryki; studia przypadków;
- Zasady, elementy i formy tzw. międzysegmentowego współrządzenia – formalne
i nieformalne instytucje hybrydowe w państwach Afryki; studia przypadków;
- Koncepcja prezydentury rotacyjnej; koncepcja izby etnicznej w parlamentach
państw afrykańskich;
- Etniczne władztwo tradycyjne we współczesnej Afryce - instytucje polityczne i
sądownicze oraz mechanizmy podejmowania decyzji (w tym palawer i konsensus);
- Rola ponadsegmentowego społeczeństwa obywatelskiego w afrykańskich
społeczeństwach wieloetnicznych; tradycje stowarzyszeń lokalnych.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Wstępnym warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na wykładach.
Dozwolone są dwie nieusprawiedliwione zwolnieniem lekarskim
nieobecności. W trakcie zajęć student zobowiązany jest przedstawić
prezentację własną wskazującą na dogłębne rozumienie któregoś z
problemów wieloetniczności w Afryce, który mieści się w problematyce
modułu lub wychodzi poza nią. W oparciu o tę prezentację student
zobowiązany jest samodzielnie przygotować esej egzaminacyjny o
objętości 10 stron tzw. maszynopisu znormalizowanego. Wykładowca
oceniając pracę studenta zwróci uwagę na umiejętność syntetycznego
przedstawienia danego zagadnienia, znaczenie przytoczonych faktów,
rozumienie i stosowanie fachowej terminologii, krytyczną analizę i poglądy
własne.

344 / 404

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dozwolone są dwie nieusprawiedliwione zwolnieniem lekarskim nieobecności.

Sylabusy

345 / 404

Afrykańska myśl polityczno-społeczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.120.5cc2eda81e15a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uzyskanie przez studentów pogłębionej wiedzy szczegółowej (obejmującej terminologię, teorię i fakty) w zakresie
problematyki afrykańskiej myśli polityczno-społecznej.

C2

Dogłębne zrozumienie przez studentów treści przekazywanych na zajęciach, dotyczących problematyki
afrykańskiej myśli polityczno-społecznej.

C3

Nabycie przez studentów umiejętności przeprowadzania krytycznej analizy i interpretacji, również w perspektywie
porównawczej, najważniejszych zagadnień afrykańskiej myśli polityczno-społecznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

346 / 404

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie podstawowe zagadnienia
afrykańskiej myśli polityczno-społecznej.

SAF_K1_W02,
SAF_K1_W03,
SAF_K1_W04

esej, prezentacja

SAF_K1_U02,
SAF_K1_U04

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ przeprowadzić krytyczną analizę oraz
interpretację najważniejszych zagadnień poruszanych
w afrykańskiej myśli polityczno-społecznej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do uczestniczenia w rozmaitych
inicjatywach społecznych w oparciu o znajomość
najważniejszych problemów poruszanych
w afrykańskiej myśli polityczno-społecznej.

SAF_K1_K02, SAF_K1_K03 esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie eseju

20

przeprowadzenie badań literaturowych

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

347 / 404

- Wprowadzenie do afrykańskiej myśli społeczno-politycznej: podział na główne
nurty, podstawowe zagadnienia, wpływowi myśliciele, problem źródeł i metod;
- afrykańskość: idea i jej cechy konstytutywne; ﬁlozoﬁa ubuntu; ideologia
„négritude”;
- pojmowanie osoby ludzkiej; wyznaczniki statusu człowieka; indywidualizm versus
tradycja życia społecznego;
- istota i znaczenie wspólnoty; pojęcia wspólnotowości umiarkowanej i
wspólnotowości radykalnej;
- afrocentryzm, dialog międzykulturowy i kosmopolityzm;
- świadomość czasu i rozumienie kwestii zarządzania czasem oraz organizacji
pracy;
- rozumienie tradycji i nowoczesności;

1.

W1, U1, K1

- afrykańskie wizje przyrody jako części życia człowieka oraz rozumienie praw
zwierząt;
- reﬂeksja nad sprawiedliwością dystrybutywną;
- trybalizm; lojalność wobec lineażu/klanu/plemienia/grupy etnicznej i lojalność
wobec państwa;
- konceptualizacja państwa i narodu, idea państwa pozapartyjnego;
- demokracja: rozumienie idei; krytyka demokracji liberalnej;
- rozumienie rozwoju; systemowe tłumaczenie niedorozwoju;
- reﬂeksja nad procesami globalizacyjnymi w perspektywie zagrożeń i korzyści dla
społeczeństw afrykańskich.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Wstępnym warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na wykładach.
Dozwolone są dwie nieusprawiedliwione zwolnieniem lekarskim
nieobecności. W trakcie zajęć student zobowiązany jest przedstawić
prezentację własną wskazującą na dogłębne rozumienie któregoś z
zagadnień afrykańskiej myśli polityczno-społecznej, które mieści się w
problematyce modułu lub wychodzi poza nią. W oparciu o tę prezentację
student zobowiązany jest samodzielnie przygotować esej egzaminacyjny o
objętości 10 stron tzw. maszynopisu znormalizowanego. Wykładowca
oceniając pracę studenta zwróci uwagę na umiejętność syntetycznego
przedstawienia danego zagadnienia, znaczenie przytoczonych faktów,
rozumienie i stosowanie fachowej terminologii, krytyczną analizę i poglądy
własne.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dozwolone są dwie nieusprawiedliwione zwolnieniem lekarskim nieobecności w
ciągu semestru.

Sylabusy

348 / 404

Metody i techniki badań społecznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.120.5cc2edbb52796.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

W obszarze wiedzy jest zapoznanie studentów z podstawową terminologią metodologiczną w naukach
społecznych oraz metodami i technikami badawczymi, których znajomość pozwoli w przyszłości z sukcesem
planować i realizować i ewaluować własne projekty badawcze.

C2

W obszarze umiejętności jest ukształtowanie nawyków związanych z systematyczną pracą badawczą.

C3

W obszarze kompetencji społecznych kompetencje komunikacyjne oraz pracy w zespole. Dążenie
do samorozwoju

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

349 / 404

Wiedzy – Student zna i rozumie:
u1. Znajomość poszczególnych etapów procesu
badawczego. Wiedza o sposobie formułowania
problemu badawczy, jego konceptualizacji
i operacjonalizacji

SAF_K1_W01,
SAF_K1_W02,
SAF_K1_W03,
SAF_K1_W04,
SAF_K1_W05

zaliczenie na ocenę

u2. Wiedza o tym, w jaki sposób pozyskiwać dane
do badań społecznych zarówno o ilościowym, jak
i jakościowym charakterze.

SAF_K1_W01,
SAF_K1_W02,
SAF_K1_W03,
SAF_K1_W04,
SAF_K1_W05,
SAF_K1_W06

zaliczenie na ocenę

U1

u1. Umiejętność samodzielnego przygotowania
projektu badań zgodnie z metodologicznymi regułami

SAF_K1_U01,
SAF_K1_U02,
SAF_K1_U03,
SAF_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U2

u2. Umiejętność opracowania narzędzi badawczych
(kwestionariusza, scenariusza FGI, arkusza
obserwacyjny, przewodnika do wywiadu
pogłębionego) potrzebnych do realizacji badań
społecznych o ilościowym i jakościowym charakterze

SAF_K1_U01,
SAF_K1_U02,
SAF_K1_U03,
SAF_K1_U04

zaliczenie na ocenę

W1

W2

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

k1. Rozumienie specyﬁki i złożoności świata
społecznego, co pozwala w sposób obiektywny
poddawać analizie poszczególne jego dziedziny
i członków danych społeczności.

SAF_K1_K01,
zaliczenie na ocenę
SAF_K1_K02, SAF_K1_K03

K2

k2. Predyspozycje do efektywnego uczestnictwa
w pracach zespołu badawczego

SAF_K1_K01,
zaliczenie na ocenę
SAF_K1_K02, SAF_K1_K03

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przeprowadzenie badań empirycznych

20

przygotowanie projektu

40

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy

350 / 404

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do problematyki organizcyjno-programowej modułu. Omówienie
przedmiotu, literatury, zasad zaliczenia

W2, U1, K1

2.

Zagadnienia metodologii ogólnej. Paradygmaty w badaniach społecznych.

W1, U1, K1

3.

Etyka w badaniach społecznych.

W2, U2, K1

4.

Badania ilościowe i jakościowe.

W1, U1, K1

5.

Badania mieszane.

W2, U2, K1

6.

Planowanie badań.

W2, U2, K2

7.

Konceptualizacja, operacjonalizacja i pomiar.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

8.

Dobór próby.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

9.

Badania ankietowe i sondażowe.

W2, U2, K1

10.

Wywiady (typy wywiadu, zalety i wady wywiadu).

W1, U1, K2

11.

Badania niereaktywne.

W1, U1, K2

12.

Opracowanie materiału badawczego. Analiza danych ilościowych i jakościowych.

W1, U1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, udział w badaniach
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. Aktywność na zajęciach 2. Realizacja zadań praktycznych 3.
Kolokwium końcowe

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy

351 / 404

Ochrona własności intelektualnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.120.5ca75696652f3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

352 / 404

W1

zna podstawowe przepisy prawa własności
intelektualnej związane z prawem autorskim ma
podstawową wiedzę w zakresie przedmiotu,
podmiotów, treści i ograniczeń praw autorskich zna
i rozumie podstawowe zasady korzystania z praw
autorskich w ramach dozwolonego użytku chronionych
utworów oraz ma podstawową wiedzę w zakresie
formułowania i zawierania umów autorskich zna
zasady i tryb ochrony praw autorskich, wizerunku
i innych praw twórcy w prawie cywilnym, karnym,
administracyjnym oraz w prawie zwalczania
nieuczciwej konkurencji zna i rozumie normy prawne
i deontologiczne dotyczące sfery wolności twórczości
artystycznej oraz jej ograniczeń posiada umiejętność
deﬁniowania, rozumienia i analizowania
podstawowych pojęć prawa autorskiego potraﬁ
prawidłowo interpretować i stosować zasady ochrony
praw autorskich, pokrewnych, wizerunku, tajemnicy
autorskiej oraz zasady odpowiedzialność prawnej ma
umiejętność rozumienia i analizowania sfery
dopuszczalnej działalności twórczej i jej ograniczeń
docenia i w pełni rozumie społeczną konieczność
globalnej ochrony własności intelektualnej zna zasady
prawa własności przemysłowej, zna podstawy prawa
patentowego oraz prawa ochrony designu

SAF_K1_W01

zaliczenie pisemne

SAF_K1_U01

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnej pracy naukowej w zakresie konstrukcji
tekstów

SAF_K1_K01

zaliczenie pisemne

K2

samodzielnej pracy w utworem i ochrony swoich praw

SAF_K1_K01

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

10

przygotowanie do egzaminu

5

przygotowanie eseju

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy

353 / 404

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza
przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne Obecność na zajęciach i aktywne w nich uczestnictwo.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy

354 / 404

Stosunki i organizacje międzynarodowe w Afryce
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.140.5cc2eda94bad8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Studenci poprzez proponowane zajęcia, mają szansę pozyskać pogłębioną wiedzę szczegółową (obejmującą
terminologię, teorię i fakty), zrozumieć poruszaną na zajęciach problematykę, nabyć potrzebne umiejętności
przeprowadzania krytycznej analizy i interpretacji, zwłaszcza w perspektywie porównawczej, najważniejszych
zjawisk i procesów z zakresu zagadnień wskazanych w treści modułu kształcenia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

355 / 404

W1

SAF_K1_W01,
SAF_K1_W02,
wyzwania i zagrożenia dla stosunków
międzypaństwowych oraz międzynarodowych w Afryce SAF_K1_W03,
SAF_K1_W05

egzamin

W2

genezę afrykańskiego regionalizmu oraz jego
instytucjonalizację

SAF_K1_W01,
SAF_K1_W02,
SAF_K1_W03,
SAF_K1_W04

egzamin

U1

analizować ziałalność instytucji międzynarodowych
na rzecz pokoju i bezpieczeństwa w Afryce
w kontekście konﬂiktów na kontynencie afrykańskim,
w ujęciu historycznym oraz współczesnym.

SAF_K1_U01,
SAF_K1_U02,
SAF_K1_U03,
SAF_K1_U04

egzamin

U2

analizować spektrum problemów ochrony praw
człowieka w Afryce w kontekście uwarunkowań
polityczno-społecznych

SAF_K1_U01,
SAF_K1_U02,
SAF_K1_U03,
SAF_K1_U04

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

ciągłego poszerzania własnej wiedzy dotyczącej
uwarunkowań politycznospołecznych krajów
afrykańskich pod kątem realizacji programów
stabilizacji w Afryce

SAF_K1_K01, SAF_K1_K02 egzamin

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie referatu

15

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
105

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

356 / 404

1. Wyzwania i zagrożenia dla stosunków międzypaństwowych oraz
międzynarodowych w Afryce.
2. Afryka w polityce największych mocarstw światowych w XXI wieku.
3. Wojny i konﬂikty zbrojne w Afryce.
4. Konﬂikty w Afryce Północnej oraz polityka państw Afryki Północnej wobec
krajów Afryki Subsaharyjskiej.
5. Konﬂikty w Afryce Południowej.
6. Konﬂikty w Afryce Środkowej oraz Trybunał MTK dla Rwandy.
7. Konﬂikty w Afryce Zachodniej
8. Konﬂikty w Afryce Wschodniej: kryzys somalijski oraz konﬂikt między Etiopią a
Erytreą.
9. Geneza afrykańskiego regionalizmu oraz jego instytucjonalizacja.
10. Organizacja Jedności Afrykańskiej (OJA) raz jej ewolucja.
11. Unia Afrykańska – geneza, aktywność, instytucje.
12. Pozostałe afrykańskie organizacje subregionalne i ich rola w kształtowaniu
bezpieczeństwa.
13. Działalność instytucji międzynarodowych na rzecz pokoju i bezpieczeństwa w
Afryce.
14. Współpraca Unii Europejskiej (UE) z Afryką.
15. Strefa bezatomowa w Afryce
16. Problemy ochrony praw człowieka w Afryce.

1.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin, obecności na zajęciach (dopuszczalne 2 możliwe nieobecności)
oraz możliwe wystąpienia studentów. Prowadzący zajęcia oceni
przygotowany samodzielnie przez każdego studenta referat dotyczący
zagadnienia mieszczącego się w problematyce modułu. Referat powinien
stanowić wskazane przez prowadzącego lub przez studenta tzw. studium
przypadku lub ewentualnie może poruszać problem ogólny.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa. Dopuszczalne dwie nieobecności.

Sylabusy
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Społeczno-polityczna historia państw Afryki Północnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.140.5cc2eda967d6f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student/ka posiada wiedzę oraz umiejętności pozwalające na zrozumienie i wyjaśnienie historycznych procesów
i zjawisk społeczno-politycznych w Afryce Północnej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student/ka ma uporządkowaną wiedzę o powiązaniach
nauk i dyscyplin umożliwiających studia nad
społeczno-polityczną historią krajów Afryki Północnej

SAF_K1_W01,
SAF_K1_W05

egzamin pisemny / ustny
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Student/ka ma wiedzę o strukturach i instytucjach
społecznych oraz zjawiskach i procesach politycznych
w Afryce Północnej - w perspektywie historycznej

SAF_K1_W02,
SAF_K1_W03

egzamin pisemny / ustny

U1

Student/ka posiada umiejętność rozpoznania
i wykorzystania wiedzy historycznej do samodzielnego
wskazania genezy oraz uwarunkowań przeszłych
i współczesnych zjawisk i zdarzeń społecznopolitycznych w państwach Afryki Północnej

SAF_K1_U02,
SAF_K1_U04

egzamin pisemny / ustny

U2

Student/ka posiada umiejętność rozumienia,
analizowania oraz interpretowania procesów
społeczno-politycznych w państwach Afryki Północnej,
wykorzystując do tego celu pogłębioną wiedzę
historyczną - nabytą w trakcie trwania kursu

SAF_K1_U01,
SAF_K1_U02,
SAF_K1_U04

egzamin pisemny / ustny

W2

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student/ka jest w stanie działać w sposób
przedsiębiorczy i profesjonalny, spełniając rolę
moderatora lub konsultanta we współpracy
międzynarodowej dotyczącej państw i społeczeństw
Afryki Północnej, gdyż zna i rozumie genezę
i uwarunkowania współczesnych problemów tego
regionu

SAF_K1_K01, SAF_K1_K04 egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

30

analiza źródeł historycznych

8

przygotowanie do zajęć

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

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

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Blok tematyczny nr 1: Afryka Północna w wiekach średnich - od pojawienia się
islamu

W1, W2, U1, U2, K1

2.

Blok tematyczny nr 2: imperia Almorawidów i Almohadów - geneza, rozwój,
upadek

W1, W2, U1, U2, K1

3.

Blok tematyczny nr 3: Afryka Północna w czasach dominacji osmańskiej - do XIX
wieku

W1, W2, U1, U2, K1

4.

Blok tematyczny nr 4: Europejski kolonializm oraz proces dekolonizacji w Afryce
Północnej

W1, W2, U1, U2, K1

5.

Blok tematyczny nr 5: Narodziny niepodległych państw oraz nacjonalizm w Afryce
Północnej

W1, W2, U1, U2, K1

6.

Blok tematyczny nr 6: Społeczno-polityczna historia Maroka - od niepodległości do
końca XX wieku

W1, W2, U1, U2, K1

7.

Blok tematyczny nr 7: Społeczno-polityczna historia Algierii - od niepodległości do
końca XX wieku

W1, W2, U1, U2, K1

8.

Blok tematyczny nr 8: Społeczno-polityczna historia Tunezji - od niepodległości do
końca XX wieku

W1, W2, U1, U2, K1

9.

Blok tematyczny nr 9: Społeczno-polityczna historia Libii - od niepodległości do
końca XX wieku

W1, W2, U1, U2, K1

10.

Blok tematyczny nr 10: Społeczno-polityczna historia Egiptu - od niepodległości do
końca XX wieku

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Wykład z elementami konwersatoryjnymi kończy się egzaminem.
Studenci zobowiązani są do regularnego uczęszczania na zajęcia
egzamin pisemny / ustny
(trzy dozwolone nieobecności bez konieczności przedstawiania
zwolnienia lekarskiego) - aktywność może wpłynąć na ocenę
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Logika
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.140.5ca75b58ccaa0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i rachunkami logicznymi. Wyjaśnienie pojęć wnioskowania,
wnioskowania niezawodnego, zdania w sensie logicznym, zdania prostego, zdania złożonego, nazwy pustej,
nazwy ogólnej, nazwy jednostkowej, spójnika zdaniowego i tautologii. Przekazanie umiejętności sprawdzania
niezawodności trybów sylogistycznych przy pomocy diagramów Venna, a także operowania Klasycznym
Rachunkiem Zdań.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe pojęcia i zasady logiki potrzebne
do zrozumienia metodologii i metodyki
podejmowanych studiów.

SAF_K1_W01

zaliczenie na ocenę

W2

zna logiczne zasady poprawnego rozumowania
potrzebne do poprawnego przeprowadzania analiz
w ramach kierunku studiów.

SAF_K1_W01,
SAF_K1_W05

zaliczenie na ocenę

U1

stosować zasady poprawnego rozumowania
i wnioskowania, potrzebne w ramach podejmowanych
zadań na kierunku studiów

SAF_K1_U01,
SAF_K1_U02,
SAF_K1_U03,
SAF_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U2

scharakteryzować różne stanowiska, a także
zaprezentować własny pogląd na ich temat

SAF_K1_U01,
SAF_K1_U02,
SAF_K1_U03,
SAF_K1_U04

zaliczenie na ocenę

SAF_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ciągłego samodzielnego zdobywania i doskonalenia
wiedzy oraz podnoszenia umiejętności badawczych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do sprawdzianu

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.

Wprowadzenie. Co to jest logika? Logika nieformalna a formalna.

W1, W2, U1, U2, K1

Zdanie w sensie logicznym - pojęcie, budowa, rodzaje.

2.

Zdanie w sensie logicznym a gramatycznym, wartość logiczna zdania, zdanie a
sąd, wyrażenia niepełne.

W1, W2, U1, U2, K1

Zdanie proste i złożone.
Rodzaje zdań: syntetyczne, analityczne, kontradyktoryczne.

Sylabusy
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Nazwa w sensie logicznym.
3.

Funkcje znakowe nazwy, wybrane podziały nazw, stosunki między zakresami
nazw.

W1, W2, U1, U2, K1

Funkcja zdaniowa i klasyczny rachunek zdań.
Funkcja (forma) zdaniowa, pojęcia zmiennej zdaniowej, funktora i spójnika.
4.

W1, W2, U1, U2, K1
Słownik KRZ.
Przekładanie zdań języka naturalnego na zdania KRZ.
Klasyczny rachunek zdań (ciąg dalszy).
Matryce (tabele prawdziwościowe) spójników.

5.

W1, W2, U1, U2, K1
Tautologie, kontrtautologie i nietautologie.
Sprawdzanie prawdziwości formuł zdaniowych.
Klasyczny rachunek zdań (ciąg dalszy). Metody sprawdzania zdań.

6.

Sprawdzanie statusu formuł metodą zero-jedynkową (wprost).

W1, W2, U1, U2, K1

Sprawdzanie tautologiczności formuł metodą zero-jedynkową nie wprost (metodą
skróconą).
KRZ (ciąg dalszy).

7.

Sprawdzanie kontrtautologiczności formuł metodą zero-jedynkową nie wprost
(metodą skróconą).

W1, W2, U1, U2, K1

Stosunki logiczne między zdaniami.
Wybrane tezy KRZ.
8.

Wynikanie logiczne i wnioskowanie.

W1, W2, U1, U2, K1

Klasyczny rachunek nazw - sylogistyka.
Język sylogistyki.
9.

W1, W2, U1, U2, K1
Rodzaje zdań kategorycznych.
Zapisywanie schematów zdań.
Sylogizm.
Struktura sylogizmu.

10.

W1, W2, U1, U2, K1
Figury sylogizmu.
Tryby sylogizmu.
Sylogizm - diagramy Venna.
Stosunki zakresowe między nazwami zdań kategorycznych - diagramy Venna.

11.

W1, W2, U1, U2, K1
Diagramy Venna dla trzech nazw.
Sprawdzanie poprawności sylogizmu diagramami Venna.

Sylabusy
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Sylogizm - metoda pięciu reguł.
Pojęcie terminu rozłożonego w zdaniu kategorycznym.
12.

W1, W2, U1, U2, K1
Pięć reguł.
Analiza sylogizmu metodą pięciu reguł.
Wnioskowanie bezpośrednie.

13.

W1, W2, U1, U2, K1
Kwadrat logiczny i prawa wynikające z kwadratu logicznego.
Deﬁnicje i ich rodzaje.

14.

W1, W2, U1, U2, K1
Badanie poprawności deﬁnicji sprawozdawczych.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe, wykład konwersatoryjny, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Podstawą do zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny na kończącym
zajęcia kolokwium. Forma kolokwium jest pisemna. Dodatkowym
modyﬁkatorem oceny jest stopień uczestnictwa w zajęciach.
Dopuszczalne są dwie nieobecności. Trzy nieobecności w semestrze
zaliczenie na ocenę
skutkują obniżeniem końcowej oceny o 0,5 punktu. Za każde dodatkowe
dwie nieobecności ocena obniżana jest kolejno o 0,5 punktu. Istnieje
możliwość odrobienia nieobecności w sposób indywidualnie uzgodniony z
prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa.

Sylabusy

364 / 404

Współczesne społeczeństwa Afryki Subsaharyjskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.140.6201386d8ce93.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Prezentacja wybranych kultur i społeczeństw tzw. Afryki Subsaharyjskiej w odniesieniu do najważniejszych
problemów kontytentu i świata

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student ma uporządkowaną wiedzę na temat zjawisk
kulturowych, organizowania i funkcjonowania kultury
na kontynencie afrykańskim

SAF_K1_W02,
SAF_K1_W03

egzamin ustny
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ wykorzystać podstawową wiedzę z zakresu
antropologii oraz powiązanych z nią dyscyplin
do analizowania konkretnych procesów i zjawisk
społecznych i kulturowych na kontynencie
afrykańskim

SAF_K1_U01

egzamin ustny

U2

Potraﬁ prezentować własne pomysły, sprawnie
wypowiadać się w mowie i na piśmie, na tematy
wybranych zagadnień etnologicznych
i antropologicznych z wykorzystaniem niektórych ujęć
teoretycznych z zakresu etnologii i antropologii
kulturowej i innych dyscyplin

SAF_K1_U01,
SAF_K1_U05

egzamin ustny

SAF_K1_K05

egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

pracy w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować
i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności
organizacyjne pozwalające na realizację celów
związanych z projektowanie i podejmowaniem działań
zawodowych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

analiza wymagań

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Wprowadzenie - ogólna charakterystyka geograﬁczna Afryki. Zróżnicowanie
rasowe oraz językowe. Trochę historii. Główne centra polityczne i kulturowe Afryki
prekolonialnej. Religie afrykańskie wczoraj i dziś – religie plemienne: animizm,
totemizm, manizm – politeizm pozorny, obrzędy i rytuały, czarownictwo
afrykańskie. Chrześcijaństwo i islam w Afryce – kwestia religii synkretycznych:
chrześcijaństwo starożytne w Kartaginie, Cyrenajce, Egipcie, Nubii i Etiopii, drugi
etap ekspansji chrześcijaństwa – historia chrześcijaństwa i misjonarstwa w Afryce,
misjonarze a antropologia Afryki, sekty chrześcijańskie – ruchy synkretyczne i
millenarystyczne w Afryce, kościoły afrochrześcijańskie, etapy rozwoju islamu w
Afryce, islam afrykański – ogólna charakterystyka, islam a chrześcijaństwo we
współczesnej Afryce. Tradycyjne systemy polityczne i społeczne; wodzowie w
„lamparciej skórze”, instytucja wodzostwa afrykańskiego, „boskie królowanie”,
problem państw afrykańskich, poziomy identyﬁkacji społecznej (rody, plemiona,
tajne stowarzyszenia, klasy wieku). kastowość, specjalizacja zawodowa,
niewolnictwo. Typy ekonomii tradycyjnych kultur afrykańskich, kopieniactwo i
rolnictwo, gospodarka zbieracko- łowiecka oraz chów zwierząt, gradacja typów
gospodarki. Pigmeje i Buszmeni – społeczności paleonegroidalne. Hodowcy Bydła
Afryki Wschodniej (Masajowie, Dinka i Nuerowie). Ludy rolniczo – pasterskie Afryki
Wschodniej (Luo, Szyllukowie, Kikuju, Azande, Hutu i Tutsi. Ludy Bantu Negryci
Afryki zachodniej, pasterscy Fulanie, Hausa, rolnicy i rybacy Songhajowie. Negryci
Afryki zachodniej (zachodniobantuidalni Wolofowie i Sererowie, Aszantowie,
Jorubowie i ludy Mande). Lud paleośródziemnomorskie – pasterscy nomadzi
Tuaregowie, Bedża.

1.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
język polski

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Lektorat języka suahili poz. 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.1C0.5cc2eda99171c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kontynuacja kursu praktycznej nauki literackiego języka suahili na poziomie podstawowym a następnie
na średniozaawansowanym (poziom drugi).

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe informacje na temat języka suahili oraz
przestrzeni jego użytkowania.

SAF_K1_W01,
SAF_K1_W04,
SAF_K1_W05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykorzystać podstawowy zakres kompetencji
pozwalających na podstawową komunikację w języku
suahili.

SAF_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U2

wykorzystać umiejętności językowe w zakresie
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla
studiowanego kierunku, zgodne z wymaganiami
określonymi dla poziomu A2/B1 Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego

SAF_K1_U05

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym
wykazując się podstawowym poziomem kompetencji
komunikacyjnej w środowisku międzykulturowym

SAF_K1_K02, SAF_K1_K04 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

60

przygotowanie do zajęć

5

Przygotowanie do sprawdzianów

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
2.0

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

5

przygotowanie do egzaminu

10

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kontynuacja kursu praktycznej nauki języka suahili na poziomie podstawowym a
następnie na średniozaawansowanym (poziom drugi); Poszerzanie znajomości
struktur frazeologicznych i gramatycznych. Powtórzenie i rozbudowa słownictwa
związanego z tematyką życia codziennego. Szczególny nacisk położony na
słownictwo związane z tematyką wynajmowania mieszkania, pracą, świętami,
sportem, z geograﬁą i podróżami, mediami, zdrowiem, edukacją, karierą
zawodową; lektura prostych tekstów prasowych i literackich.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, inscenizacja, wykład z prezentacją multimedialną, gra dydaktyczna, rozwiązywanie
zadań, metody e-learningowe, konwersatorium językowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Kurs zakończony egzaminem rocznym. Egzamin składa się z części
pisemnej i ustnej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie
semestru zimowego i letniego na ocenę. Zaliczenie semestru: Podstawą
zaliczenie na ocenę oceny semestralnej jest średnia ocen z dwóch sprawdzianów (w formie
pisemnej i ustnej). Ponadto na ocenę semestralną ma również wpływ
średnia ocen z: kartkówek, odpowiedzi ustnych i zadań domowych. Nie
dopuszcza się więcej niż 6 nieobecności w ciągu semestru.

Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, inscenizacja, wykład z prezentacją multimedialną, gra dydaktyczna, rozwiązywanie
zadań, metody e-learningowe, konwersatorium językowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

lektorat

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Kurs zakończony egzaminem rocznym. Egzamin składa się z części
pisemnej i ustnej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie
semestru zimowego i letniego na ocenę. Zaliczenie semestru: Podstawą
zaliczenie na ocenę oceny semestralnej jest średnia ocen z dwóch sprawdzianów (w formie
pisemnej i ustnej). Ponadto na ocenę semestralną ma również wpływ
średnia ocen z: kartkówek, odpowiedzi ustnych i zadań domowych. Nie
dopuszcza się więcej niż 6 nieobecności w ciągu semestru.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość j. angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne korzystanie z podręczników. Zaliczenie pierwszego
poziomu nauki języka suahili.

Sylabusy
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Warsztaty analizy tekstów specjalistycznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.1340.5cc2edaa18969.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Wiedza - student zna i rozumie:

SAF_K1_W01,
SAF_K1_W03,
SAF_K1_W05

zaliczenie na ocenę

SAF_K1_U03,
SAF_K1_U05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Umiejętności - student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Kompetencje społeczne - student jest gotów do:

SAF_K1_K02, SAF_K1_K04 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

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

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

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

Sylabusy
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Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

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

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.

Zapoznanie z dyskursem politycznym i medialnym w j. suahili - konstrukcją
tekstu, sposobem przekazywania informacji, doborem tematów i słownictwa oraz
wpływem uwarunkowań polityczno-społecznych na jego treść

W1, U1, K1

2.

Poszerzenie zakresu słownictwa związanego z polityką wewnętrzną i zagraniczną,
gospodarką, zagadnieniami społeczno-kulturowymi

W1, U1, K1

3.

Ćwiczenie rozumienia i samodzielnego formułowania materiałów informacyjnych
(notatek prasowych, relacji radiowych i telewizyjnych)

W1, U1, K1

4.

Wykorzystanie zdobytego słownictwa poza ich oryginalnym kontekstem - w
dyskusjach akademickich, rozmowach i korespondencji, sytuacjach życia
codziennego

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, inscenizacja, wykład z prezentacją multimedialną, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, konwersatorium
językowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności), aktywność na
zaliczenie na ocenę zajęciach, oddanie i zaliczenie wszystkich prac domowych i kartkówek,
zaliczenie testu końcowego

Semestr 5
Metody nauczania:
inscenizacja, wykład z prezentacją multimedialną, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności), aktywność na
zaliczenie na ocenę zajęciach, oddanie i zaliczenie wszystkich prac domowych i kartkówek,
zaliczenie testu końcowego

Semestr 6
Metody nauczania:
inscenizacja, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności), aktywność na
zaliczenie na ocenę zajęciach, oddanie i zaliczenie wszystkich prac domowych i kartkówek,
zaliczenie testu końcowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończone co najmniej dwa semestry nauki języka suahili. Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym
korzystanie z anglojęzycznych podręczników i pomocy naukowych.

Sylabusy
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Zarządzanie międzykulturowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.180.5cc2edab1370f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wykładów jest zbudowanie kompetencji studentów w zakresie wiedzy o podstawowych zagadnieniach
związanych z międzykulturowym zarządzaniem, umiejętności pozwalających im pracować w organizacjach
z pracownikami i klientami z różnych kultur, a także wypracowanie postaw, które cechuje otwartość, zrozumienie
i nastawienie na dialogiczność ze współpracownikami, menedżerami, klientami, dostawcami i partnerami
w środowisku międzykulturowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zna genezę i rozwój nauki w zakresie zarządzani
międzykulturowego

SAF_K1_W01,
SAF_K1_W03

egzamin

W2

zna najnowsze trendy w zarządzaniu
międzykulturowym

SAF_K1_W01,
SAF_K1_W04

egzamin

SAF_K1_U01,
SAF_K1_U02,
SAF_K1_U03,
SAF_K1_U04

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę
i umiejętności

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

cechuje go otwartość, zrozumienie i nastawienie
na dialogiczność ze współpracownikami,
menedżerami, klientami, dostawcami i partnerami
w środowisku międzykulturowym

SAF_K1_K01,
SAF_K1_K02,
egzamin
SAF_K1_K03, SAF_K1_K04

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
107

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do zarządzania międzykulturowego

W1, W2, U1, K1

2.

Style zarządzania

W1, W2, U1, K1

3.

Przywództwo w środowisku międzykulturowym

W1, W2, U1, K1

4.

Zarządzanie zmianą i ryzykiem w kontekście międzykulturowym

W1, W2, U1, K1

5.

Kreowanie kompetencji kulturowych

W1, W2, U1, K1

Sylabusy
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6.

Zarządzanie projektami w globalnym środowisku

W1, W2, U1, K1

7.

Marketing międzynarodowy

W1, W2, U1, K1

8.

Negocjacje międzynarodowe

W1, W2, U1, K1

9.

Zarządzanie różnorodnością (diversity

W1, W2, U1, K1

10.

Zarządzanie "międzykulturowe" w środowisku wysokich technologii (relacje
człowiek- maszyna/ interface)

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra
dydaktyczna, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin
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Systemy polityczne państw Afryki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.180.5cc2edaae3a1d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uzyskanie przez studentów pogłębionej wiedzy szczegółowej (obejmującej terminologię, teorię i fakty) w zakresie
systemów politycznych państw Afryki.

C2

Dogłębne zrozumienie przez studentów treści przekazywanych na zajęciach, dotyczących systemów politycznych
państw Afryki.

C3

Nabycie przez studentów umiejętności przeprowadzania krytycznej analizy i interpretacji, również w perspektywie
porównawczej, najważniejszych elementów systemów politycznych państw Afryki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie problematykę systemów
politycznych państw Afryki.

SAF_K1_W02,
SAF_K1_W03

esej, prezentacja

SAF_K1_U01,
SAF_K1_U03,
SAF_K1_U04

esej, prezentacja

SAF_K1_K03

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ przeprowadzić krytyczną analizę oraz
interpretację najważniejszych zjawisk i procesów
z zakresu systemów politycznych państw Afryki.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do uczestniczenia w przygotowaniu
projektów społecznych uwzględniając aspekty
polityczne społeczeństw afrykańskich.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie eseju

30

przeprowadzenie badań literaturowych

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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- Wprowadzenie do podstawowej terminologii (system polityczny, reżim
polityczny, system rządów, forma rządów i in.);
- Idea państwa w Afryce; problem rudymentarnego charakteru państwa w Afryce
Subsaharyjskiej; główne cechy państwa w Afryce Północnej i w Afryce
Subsaharyjskiej;
- Fragile States Index – interpretacja pozycji państw afrykańskich; zjawisko państw
upadłych i upadających oraz tzw. implozji państwa;
- Specyﬁka rozumienia pojęcia władzy na Zachodzie i w Afryce Subsaharyjskiej
oraz Północnej w kontekście podziału na power i authority.
- Rozróżnienie między władzą tradycyjną a władzą typu nowoczesnego w Afryce
Subsaharyjskiej i Północnej; rodzaje legitymacji obu typów władzy;
- Formy zdobywania władzy w państwach Afryki Subsaharyjskiej i Północnej;
specyﬁka zamachów stanu;
- Kultura polityczna a specyﬁka wyborów prezydenckich i parlamentarnych w
państwach Afryki Północnej i Subsaharyjskiej; perspektywa porównawcza;

1.

W1, U1, K1

- Specyﬁka autorytaryzmu, reżimów hybrydalnych i demokracji w państwach
Afryki Północnej i Subsaharyjskiej;
- Partie polityczne w autorytaryzmie i demokracji; idea braku partii politycznych;
- Problem nadcentralizacji władzy w urzędzie prezydenckim w państwach Afryki;
- Wielokadencyjność przywódców państw afrykańskich i dynastyczna sukcesja
władzy w republikach (studia przypadków);
- Systemy polityczne monarchii afrykańskich;
- Teoria tzw. maﬁa state; przypadki tzw. dedoublement;
- Kwestia rozliczalności władzy w warunkach autorytaryzmu, reżimów
hybrydalnych i demokracji;
- Kondycja instytucji publicznych w Afryce Północnej i Subsaharyjskiej - studia
przypadków.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Wstępnym warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na wykładach.
Dozwolone są dwie nieusprawiedliwione zwolnieniem lekarskim
nieobecności. W trakcie zajęć student zobowiązany jest przedstawić
prezentację własną wskazującą na dogłębne rozumienie któregoś z
zagadnień systemów politycznych państw Afryki, które mieści się w
problematyce modułu lub wychodzi poza nią. W oparciu o tę prezentację
student zobowiązany jest samodzielnie przygotować esej egzaminacyjny o
objętości 7 stron tzw. maszynopisu znormalizowanego. Wykładowca
oceniając pracę studenta zwróci uwagę na umiejętność syntetycznego
przedstawienia danego zagadnienia, znaczenie przytoczonych faktów,
rozumienie i stosowanie fachowej terminologii, krytyczną analizę i poglądy
własne.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dozwolone są dwie nieusprawiedliwione zwolnieniem lekarskim nieobecności.

Sylabusy
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Kultury Afryki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.180.5cc2edaabd69c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wykładu jest prezentacja głównych tematów podejmowanych w literaturach afrykańskich tworzonych
w językach europejskich od ich początków po czasy współczesne, a także wskazanie ich związku z procesami
przemian społeczno-kulturowych, będących wynikiem kontaktów i szeroko pojętych wpływów globalizacyjnych
świata pozaafrykańskiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

korpus wiedzy o literaturze i piśmiennictwie
wybranych regionów Afryki

SAF_K1_W02,
SAF_K1_W04

egzamin

SAF_K1_U01,
SAF_K1_U04

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ nazwać i scharakteryzować najważniejsze
zjawiska/prądy/ teksty literackie/ piśmiennictwo
twórców i pisarzy żyjących w Afryce i w diasporach

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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.

1. Tradycje literackie Afryki: gatunki przekazów ustnych
2. Znaczenie i sens pojęcia ”literatura afrykańska” jako zjawiska i tekstu kultury
3. Początki afrykańskiego piśmiennictwa w językach europejskich
4. Tematyka obyczajowa: zderzenie kultur i konﬂikty pokoleniowe
5. “African personality”, ruch panafrykański i négritude
6. Współczesna poezja afrykańska – problemy egzystencji i tożsamości
7. Literacki obraz sytuacji kolonialnej i postkolonialnej: stosunki między
Europejczykami i Afrykanami
8. Specyﬁka literatury Południowej Afryki: tematyka apartheidu
9. Okres postkolonialny: pisarze afrykańscy wobec nowych elit politycznych
10. Zagadnienie tożsamości w literaturze: proces i jego determinanty
11. Współcześni pisarze w diasporach: kwestie polityczne, społeczne i kulturowe –
literatura anglojęzyczna
12. Współcześni pisarze w diasporach: kwestie polityczne, społeczne i kulturowe –
literatura frankofońska
13. Współcześni pisarze w diasporach: kwestie polityczne, społeczne i kulturowe –
literatura w języku niderlandzkim
14. Specyﬁka literatury w języku portugalskim
15. Literatury afrykańskie jako uprawnione źródło poznania w naukach
społecznych.

W1, U1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin ustny. Skala ocen od 2-5. Pytania sprawdzające znajomość lektur
i treść wykładu. Aby otrzymać ocenę maksymalną każdy student powinien
przeczytać: nie mniej niż 3 powieści (powstałe w różnych językach – w
bibliograﬁi podane są tylko przekłady polskie ze względu na ich
dostępność) oraz 5 opowiadań, wybranych przez siebie spośród
zaleconych lektur, a także wskazane obowiązkowe artykuły związane z
tematami wykładów.
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Gospodarka Afryki a polityka w regionie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.180.5cc2edaa8124b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uzyskanie przez studentów pogłębionej wiedzy szczegółowej (obejmującej terminologię, teorię i fakty) w zakresie
problematyki gospodarki Afryki w kontekście politycznym.

C2

Dogłębne zrozumienie przez studentów treści przekazywanych na zajęciach, dotyczących problematyki
gospodarki Afryki w kontekście politycznym.

C3

Nabycie przez studentów umiejętności przeprowadzania krytycznej analizy i interpretacji, również w perspektywie
porównawczej, problematyki gospodarki Afryki w kontekście politycznym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie zagadnienia gospodarki Afryki
w kontekście polityki w regionie.

SAF_K1_W03

esej, prezentacja

SAF_K1_U01

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ przeprowadzić krytyczną analizę oraz
interpretację najważniejszych zjawisk i procesów
z zakresu gospodarki Afryki w kontekście polityki
w regionie.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do uczestniczenia w przygotowaniu
projektów społecznych uwzględniając aspekty
ekonomiczne i polityczne w Afryce oraz ich wzajemne
uwarunkowania.

SAF_K1_K03, SAF_K1_K04 esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie eseju

40

przeprowadzenie badań literaturowych

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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- Wprowadzenie do gospodarek Afryki: klasyﬁkacje państw Afryki pod względem
gospodarczym; mierzenie poziomu rozwoju; główne płaszczyzny gospodarek
państw Afryki; urbanizacja;
- przyczyny niedorozwoju państw afrykańskich; uwarunkowania historyczne,
polityczne, kulturowe, społeczne, środowiskowe;
- problem tzw. klątwy surowcowej (resource curse)/ paradoksu bogactwa (paradox
of plenty);
- gospodarki oparte na eksploatacji surowców energetycznych;
- gospodarki oparte na eksploatacji innych bogactw naturalnych;
- rolnictwo i rybołówstwo w państwach Afryki; rola tzw. Wielkich Jezior
Afrykańskich;
- usługi w państwach Afryki;
- przemysł w państwach Afryki;
- transport i infrastruktura transportowa w państwach Afryki;
- przemysł turystyczny jako istotny wymiar gospodarki wybranych państw Afryki;
- studia przypadków trzech najważniejszych pod względem gospodarczym państw
Afryki (Nigeria, Egipt, RPA);
- kwestia pomocy zagranicznej dla państw afrykańskich;
- współpraca ekonomiczna między państwami afrykańskimi oraz między Afryką a
innymi regionami globu.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, dyskusja, analiza przypadków, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Wstępnym warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na wykładach.
Dozwolone są dwie nieusprawiedliwione zwolnieniem lekarskim
nieobecności. W trakcie zajęć student zobowiązany jest przedstawić
prezentację własną wskazującą na dogłębne rozumienie któregoś z
zagadnień gospodarki Afryki w kontekście polityki w regionie, które mieści
się w problematyce modułu lub wychodzi poza nią. W oparciu o tę
prezentację student zobowiązany jest samodzielnie przygotować esej
egzaminacyjny o objętości 10 stron tzw. maszynopisu znormalizowanego.
Wykładowca oceniając pracę studenta zwróci uwagę na umiejętność
syntetycznego przedstawienia danego zagadnienia, znaczenie
przytoczonych faktów, rozumienie i stosowanie fachowej terminologii,
krytyczną analizę i poglądy własne.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dozwolone są dwie nieusprawiedliwione zwolnieniem lekarskim nieobecności.

Sylabusy
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Proseminarium licencjackie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.180.5cb09f8826b6c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

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

Forma studiów
studia stacjonarne

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

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
12.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Proseminarium licencjackie służy przygotowaniu studenta do prowadzenia samodzielnej pracy badawczej, w tym
przede wszystkim organizacji pracy i pisania opracowań naukowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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SAF_K1_W01,
SAF_K1_W02,
SAF_K1_W03,
SAF_K1_W05

esej, prezentacja

U1

analizować zagadnienia i proponowane rozwiązania
problemów społecznych, politycznych i kulturowych
w wybranych państwach afrykańskich

SAF_K1_U01,
SAF_K1_U02,
SAF_K1_U03,
SAF_K1_U04

esej, prezentacja

U2

przygotować krótkie naukowe prace pisemne
w wybranej tematyce związanej ze studiami
afrykańskimi

SAF_K1_U01,
SAF_K1_U02,
SAF_K1_U03,
SAF_K1_U04

esej, prezentacja

W1

konieczność ciągłego doskonalenia warsztatu
naukowego, potrzebnego do badań nad Afryką i jej
problematyką społeczną, polityczną oraz kulturową

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

zwiększania swojej wiedzy dotyczącej szeroko pojętej
problematyki studiów afrykańskich w ramach projektu
pracy licencjackiej

SAF_K1_K01, SAF_K1_K02 esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

analiza i przygotowanie danych

70

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

70

Przygotowanie prac pisemnych

80

zbieranie informacji do zadanej pracy

70

przygotowanie prezentacji multimedialnej

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
360

ECTS
12.0

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 tekstów naukowych

W1, U1

2.

posługiwanie się poprawnym słownictwem naukowym

W1, U2

3.

umiejętność dotarcia do literatury przedmiotu - tworzenie bibliograﬁi

W1, U2

Sylabusy
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4.

cytowania i kompilacja danych źródłowych

W1, U2

5.

konstruowanie pracy dyplomowej

W1, U2

6.

formułowanie problemów badawczych

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Esej naukowy i prezentacja koncepcji pracy (oraz aktywność na zajęciach).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Proseminarium licencjackie służy przygotowaniu studenta do prowadzenia samodzielnej pracy badawczej, w tym przede
wszystkim organizacji pracy i pisania opracowań naukowych.

Sylabusy
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Warsztaty analizy tekstów specjalistycznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.180.5cc2edaa18969.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Wiedza - student zna i rozumie:

SAF_K1_W01,
SAF_K1_W03,
SAF_K1_W05

zaliczenie na ocenę

SAF_K1_U03,
SAF_K1_U05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Umiejętności - student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Sylabusy

Kompetencje społeczne - student jest gotów do:

SAF_K1_K02, SAF_K1_K04 zaliczenie na ocenę
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

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

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.

Zapoznanie z dyskursem politycznym i medialnym w j. suahili - konstrukcją
tekstu, sposobem przekazywania informacji, doborem tematów i słownictwa oraz
wpływem uwarunkowań polityczno-społecznych na jego treść

W1, U1, K1

2.

Poszerzenie zakresu słownictwa związanego z polityką wewnętrzną i zagraniczną,
gospodarką, zagadnieniami społeczno-kulturowymi

W1, U1, K1

3.

Ćwiczenie rozumienia i samodzielnego formułowania materiałów informacyjnych
(notatek prasowych, relacji radiowych i telewizyjnych)

W1, U1, K1

4.

Wykorzystanie zdobytego słownictwa poza ich oryginalnym kontekstem - w
dyskusjach akademickich, rozmowach i korespondencji, sytuacjach życia
codziennego

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, inscenizacja, wykład z prezentacją multimedialną, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, konwersatorium
językowe
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności), aktywność na
zaliczenie na ocenę zajęciach, oddanie i zaliczenie wszystkich prac domowych i kartkówek,
zaliczenie testu końcowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończone co najmniej dwa semestry nauki języka suahili. Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym
korzystanie z anglojęzycznych podręczników i pomocy naukowych.

Sylabusy

393 / 404

Seminarium licencjackie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.1300.5ca756a3de0d9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

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

Forma studiów
studia stacjonarne

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

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem głównym kursu jest zapoznanie studenta z metodami pisania pracy licencjackiej i prowadzenia
koniecznych do tego badań, oraz przeprowadzenie studenta przez kolejne etapy tworzenia pracy, aby mógł
uzyskać stopień licencjata.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

metodologię i metodykę nauk społecznych
i humanistycznych, właściwych do przygotowania
pracy z zakresu tematycznego studiów afrykańskich,
w ujęciu społeczno-politycznym, kulturowym

SAF_K1_W01,
SAF_K1_W03,
SAF_K1_W05

zaliczenie

W2

podstawowe metody analizy i interpretacji różnych
wytworów społeczeństw afrykańskich, potrzebnych
do przygotowania pracy dyplomowej z zakresu
studiów afrykańskich

SAF_K1_W01,
SAF_K1_W03,
SAF_K1_W05

zaliczenie

U1

analizować i wykorzystywać w przygotowywanej pracy
informacje z różnych źródeł dotyczących badań nad
Afryką, w odniesieniu do zagadnień społecznych,
kulturowych, politycznych, gospodarczych

SAF_K1_U01,
SAF_K1_U02,
SAF_K1_U03,
SAF_K1_U04

zaliczenie

U2

opisać problem badawczy z zastosowaniem
właściwego doboru metod i narzędzi badawczych, oraz
zaprezentować wyniki badań nad zagadnieniami
związanymi z problematyką studiów afrykańskich.

SAF_K1_U01,
SAF_K1_U02,
SAF_K1_U03,
SAF_K1_U04

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

przygotowania wystąpień i prac, z wykorzystaniem
podstawowych narzędzi badawczych, prowadzących
do przygotowania pracy dyplomowej związanej
z zagadnieniami termatyki politycznej, społecznej,
kulturowej, gospodarczej, wchodzącej w zakres
studiów afrykańskich

SAF_K1_K01, SAF_K1_K02 zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie pracy dyplomowej

90

analiza i przygotowanie danych

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Semestr 6
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przygotowanie do zajęć

60

przygotowanie pracy dyplomowej

90

analiza i przygotowanie danych

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
210

ECTS
6.0

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.

Treść modułu kształcenia obejmuje spotkania w grupach oraz indywidualne
konsultacje związane z przygotowaniem pracy licencjackiej z zakresu politologii,
stosunków międzynarodowych, ekonomii lub kulturoznawstwa. Student/ka wdraża
uzyskaną wiedzę teoretyczną dotyczącą formalnych i merytorycznych aspektów
tworzenia prac naukowych, wykorzystując ją podczas przygotowywania własnej
pracy dyplomowej - zgodnie z zaleceniami promotora. Temat pracy jest ustalany
w porozumieniu z promotorem.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Semestr V: - obecności na zajęciach i aktywny w nich udział. zaakceptowaniu przez promotora części tekstu pracy. Semestr VI: obecności na zajęciach i aktywny w nich udział. - złożenie całości pracy
dyplomowej i uzyskanie pozytywnej opinii promotora.

Semestr 6
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Semestr V: - obecności na zajęciach i aktywny w nich udział. zaakceptowaniu przez promotora części tekstu pracy. Semestr VI: obecności na zajęciach i aktywny w nich udział. - złożenie całości pracy
dyplomowej i uzyskanie pozytywnej opinii promotora.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie proseminarium.

Sylabusy
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Lektorat języka suahili poz. 3
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.1300.5cc2edabe86c3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kontynuacja praktycznej nauki języka suahili na poziomie średniozaawansowanym (poziom trzeci).

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

rozszerzone informacje na temat języka suahili oraz
przestrzeni jego użytkowania.

SAF_K1_W01,
SAF_K1_W04,
SAF_K1_W05

zaliczenie na ocenę,
egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykorzystać poszerzony zakres kompetencji
pozwalających na komunikację w języku suahili.

SAF_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
egzamin

U2

wykorzystać umiejętności językowe w zakresie
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla
studiowanego kierunku, zgodne z wymaganiami
określonymi dla poziomu B1/B2 Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego

SAF_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
egzamin

SAF_K1_K02, SAF_K1_K04

zaliczenie na ocenę,
egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym
wykazując się rozszerzonym poziomem kompetencji
komunikacyjnej w środowisku międzykulturowym

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

60

przygotowanie do zajęć

5

przygotowanie do sprawdzianu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

60

przygotowanie do zajęć

5

przygotowanie do egzaminu

10

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Kontynuacja praktycznej nauki języka suahili na poziomie średniozaawansowanym
(poziom trzeci). Poszerzanie znajomości struktur frazeologicznych i
W1, U1, U2, K1
gramatycznych. Powtórzenie i rozbudowa słownictwa związanego z tematyką
życia codziennego. Czytanie różnego rodzaju prostych tekstów kultury

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, inscenizacja, wykład z prezentacją multimedialną, gra dydaktyczna, rozwiązywanie
zadań, metody e-learningowe, konwersatorium językowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Kurs zakończony egzaminem rocznym. Egzamin składa się z części
pisemnej i ustnej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie
semestru zimowego i letniego na ocenę. Zaliczenie semestru: Podstawą
zaliczenie na ocenę oceny semestralnej jest średnia ocen z dwóch sprawdzianów (w formie
pisemnej i ustnej). Ponadto na ocenę semestralną ma również wpływ
średnia ocen z: kartkówek, odpowiedzi ustnych i zadań domowych. Nie
dopuszcza się więcej niż 4 nieobecności w ciągu semestru

Semestr 6
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, inscenizacja, wykład z prezentacją multimedialną, gra dydaktyczna, rozwiązywanie
zadań, metody e-learningowe, konwersatorium językowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

lektorat

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Kurs zakończony egzaminem rocznym. Egzamin składa się z części
pisemnej i ustnej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest
zaliczenie semestru zimowego i letniego na ocenę. Zaliczenie
semestru: Podstawą oceny semestralnej jest średnia ocen z dwóch
sprawdzianów (w formie pisemnej i ustnej). Ponadto na ocenę
semestralną ma również wpływ średnia ocen z: kartkówek,
odpowiedzi ustnych i zadań domowych. Nie dopuszcza się więcej
niż 4 nieobecności w ciągu semestru
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość j. angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne korzystanie z podręczników. Zaliczenie drugiego poziomu
nauki języka suahili.

Sylabusy
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Praktyki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia afrykańskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSAFS.1200.5cb094e9da3cb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zdobycie podstawowych umiejętności praktycznych związanych z różnymi rodzajami pracy przy
wykorzystaniu wiedzy zdobywanej w toku studiów

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Ma podstawową wiedzę o strukturach społecznych,
organizacjach i zasadach ich funkcjonowania

SAF_K1_W01,
SAF_K1_W02,
SAF_K1_W03,
SAF_K1_W04

zaliczenie

SAF_K1_U01,
SAF_K1_U02,
SAF_K1_U03,
SAF_K1_U04

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Potraﬁ świadomie uczestniczyć w przygotowaniu
projektów społecznych uwzględniając aspekty
ekonomiczne i polityczne Wschodu i Zachodu

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym
w przestrzeni międzykulturowej wykazując się
odpowiednim poziomem kompetencji komunikacyjnej

SAF_K1_K01,
zaliczenie
SAF_K1_K02, SAF_K1_K03

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
praktyki

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Szczegółowe treści precyzuje kierownik praktyki w miejscu jej odbywania.
Niemniej jednak Student powinien:
- zapoznać się ze strukturą organizacyjną podmiotu, w którym odbywa praktykę,
- wykonywać zadania umożliwiające zdobycie umiejętności, które w przyszłości
mógłby wykorzystać w miejscu pracy o podobnej specyﬁce,
- nabywać kompetencje interpersonalne niezbędne w pracy zawodowej,
- mieć możliwość realizacji samodzielnych zadań kształcących twórcze podejście
do obowiązków zawodowych w obszarze związanym z kierunkiem kształcenia i
obranej specjalności

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Praktyka

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

praktyki

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. Warunkiem zaliczenia praktyk jest obecność w miejscu ich odbywania
lub w przypadku praktyk zdalnych – ścisły kontakt z przełożonym i
zastosowanie się do poleceń bezpośredniego przełożonego, kierownika
praktyki. 2. Dostarczenie dokumentów: - skierowania zatwierdzonego
przez IBiDW oraz kierownika praktyki, - zaświadczenia o odbyciu praktyk
(do pobrania ze strony internetowej IBiDW) lub wypełnionego i
zaakceptowanego przez kierownika praktyk dziennika (do pobrania w
sekretariacie IBiDW). - zapisanie się w systemie USOSweb na kurs
Praktyki.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak. Obecność na praktykach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Załącznik nr 192 do uchwały nr 52/VI/2022
Senatu UJ z dnia 29 czerwca 2022 r.

Program studiów

Wydział:

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Kierunek:

studia bliskowschodnie

Poziom kształcenia:

pierwszego stopnia

Forma kształcenia:

studia stacjonarne

Rok akademicki:

2022/23
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Spis treści
Charakterystyka kierunku

3

Nauka, badania, infrastruktura

5

Program

6

Efekty uczenia się

8

Plany studiów

10

Sylabusy

39
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Nazwa kierunku:

studia bliskowschodnie

Poziom:

pierwszego stopnia

Proﬁl:

ogólnoakademicki

Forma:

studia stacjonarne

Język studiów:

polski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się
Nauki o polityce i administracji

52%

Nauki o kulturze i religii

26%

Nauki socjologiczne

13%

Językoznawstwo

3%

Nauki prawne

2%

Filozoﬁa

2%

Geograﬁa społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 2%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Studia bliskowschodnie to program, który w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu jest rozwijany i modyﬁkowany od
samego początku istnienia jednostki. Stanowi on połączenie modułów z dziedziny nauk społecznych oraz humanistycznych
czego rezultatem jest oferta studiów ściśle uwzględniająca bogatą warstwę kontekstualną szeroko pojętego regionu
Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (angielski termin MENA), ze szczególnym naciskiem na specyﬁkę poszczególnych
państw arabskich oraz Izrael. Specyﬁką studiów bliskowschodnich, odróżniającą je zarówno od innych kierunków
kulturoznawczych oraz regionalnych, jest również opanowywanie na poziomie komunikatywnym wybranego języka regionu arabskiego lub hebrajskiego - swoistego dla poznawanej kultury, co ma ułatwić Studentowi dostrzeganie w badanych sferach
zagadnień semiotycznych, aksjologicznych i społecznych. Istotnym elementem procesu tworzenia programu studiów jest
analiza najnowszych trendów w badaniach nad szeroko pojętym regionem Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej - w
kontekście takiej tematyki jak role rewolucji i ich uwarunkowania społeczno-polityczne, przemiany wzorców społecznych oraz
kulturowych oraz ich wpływ na wydarzenia polityczne w regionie itp. Student w trakcie studiów uczy się analizować genezę,
podłoże oraz uwarunkowania obecnej sytuacji społeczno-politycznej w regionie i jej wpływ na międzynarodową politykę
relacji w regionie. Ważnym komponentem programu jest uwzględnienie przedmiotów wpisujących się w ścieżkę studiów i
badań nad współczesnym Izraelem, jego miejscem w regionie i kompleksowemu charakterowi relacji pomiędzy tym
państwem a arabskimi sąsiadami, Turcją, Iranem i pozostałymi krajami świata.

Charakterystyka kierunku
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Koncepcja kształcenia
Koncepcja studiów bliskowschodnich, rozwijana od samego początku istnienia Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu,
zarówno w ramach współczesnych studiów nad światem arabskim jak i studiów izraelskich, przyczynia się do
unowocześniania programu interdyscyplinarnych badań, które od lat są rozwijane w strukturze Instytutu. Kształcenie
studenta, odbywające się zgodnie z dialogiczną postawą przyświecającą całemu Uniwersytetowi Jagiellońskiemu ma więc na
celu nie tylko ugruntowanie wiedzy w zakresie objętym programem studiów, ale także innowacyjne podejście do materiału
zajęciowego, oparte nie tylko na wykładach, ale uwzględniające również serię praktycznych warsztatów, przygotowujących
Studenta do pogłębionej analizy struktur i zależności w obrębie państw regionu, poprzez zdobywanie merytorycznego
doświadczenia w ramach współpracy z osobami zajmującymi się Bliskim Wschodem, zwłaszcza w kontekście dyplomacji i
działań o charakterze pomocowym. Proces kształcenia jest mocno ukierunkowany na uczenie postawy otwartości, koniecznej
do budowania efektywnej współpracy w obrębie środowisk międzynarodowych, zaangażowanych w kwestie dotyczące
regionu Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

Cele kształcenia
zdobycie przez Absolwenta kierunku zaawansowanej wiedzy z zakresu szeroko pojętej tematyki polityczno-społecznej
Bliskiego Wschodu, z uwzględnieniem analizy obecnej sytuacji w regionie i jej wpływu na takie zjawiska jak migracja
przekazanie zaawansowanej wiedzy odnoszącej się do problematyki politycznej i społecznej regionu, z uwzględnieniem
materiałów źródłowych
przygotowanie absolwenta do pracy w środowisku międzynarodowym i zdobywania doświadczenia związanego ze
środowiskami akademickimi, biznesowymi, humanitarnymi
umiejętność posługiwania się językiem arabskim lub hebrajskim, zarówno komunikatywnie, jak i w kontekście korzystania z
materiałów źródłowych, potrzebnych do analizy bieżących uwarunkowań w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Studia poświęcone Bliskiemu Wschodowi, oparte na grupie przedmiotów, kształtujących kompetencje Absolwentów w
obszarze ich znajomości realiów świata Bliskiego Wschodu, zróżnicowania i problemu braku stabilności części regionu. Osoby
mające wykształcenie w ramach kierunku Studia bliskowschodnie mogą się realizować zawodowo w kilku obszarach,
zwłaszcza w obecnej sytuacji wzrostu migracji z terenów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Dostrzegalne jest także
zwiększenie obecności ﬁrm polskich na rynkach arabskich, czego przykładem są rozmaite targi, przyciągające polskich
kontrahentów, decydujących się na korzystanie z pomocy i wsparcia merytorycznego, osób zaznajomionych z regionem, nie
tylko pod względem językowym, ale także świadomości kulturowej

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Kierunek Studia bliskowschodnie, również dzięki wieloletniemu doświadczeniu pracowników, przebywających w regionie daje
możliwość efektywnego i kompleksowego zaznajomienia się z funkcjonowaniem Bliskiego Wschodu, nie tylko w warstwie
teoretycznej, ale i praktycznej. Studenci ramach programu mają możliwość korzystania z wyjazdów na partnerskie uczelnie,
w celu pogłębiania wiedzy i nabywania własnego doświadczenia w prowadzeniu badań, zbieraniu materiału do analizy oraz
komunikacji międzykulturowej, która stanowi nieodłączną część warsztatową w trakcie programu studiów.

Charakterystyka kierunku
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
W Katedrze Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej od samego początku prowadzone są wieloobszarowe badania dotyczące
regionu, jego uwarunkowań, specyﬁki kulturowej i roli w stosunkach międzynarodowych. Badania z zakresu historii
społeczno-politycznej Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej odnoszą się zarówno do historycznych procesów, jak i
współczesnych wydarzeń i ich znaczenia zarówno w perspektywie regionalnej jak i międzynarodowej. Kolejnym istotnym
obszarem badań podejmowanych przez Pracowników Katedry są badania z zakresu współczesnej polityki oraz procesów
przemian społecznych i kulturowych państw regionu i ich wzajemnego oddziaływania we wspomnianych zakresach. Ważnym
obszarem badań w Jednostce jest też tematyka z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych, szczególnie w
obszarze bezpieczeństwa, polityki i kultury regionu, ze szczególnym uwzględnieniem procesów migracyjnych i ich wpływu na
relacje z krajami europejskimi i Stanami Zjednoczonymi, zwłaszcza z uwzględnieniem wydarzeń Arabskiej Wiosny i ich
konsekwencji. Pracownicy programu Studiów bliskowschodnich regularnie przebywają także na badaniach terenowych w
regionie, w ramach jednostek akademickich z którymi Instytut współpracuje, własnych kwerend oraz projektów naukowodydaktycznych.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Program studiów w ramach kierunku Studia bliskowschodnie jest w ścisły sposób związany z zasadniczą linią badań
prowadzonych przez Pracowników Instytutu, ze szczególnym uwzględnieniem Pracowników Katedry Bliskiego Wschodu i
Afryki Północnej. Prowadzone w ramach programu studiów kursy mają na celu zapoznanie słuchaczy z przekształceniami
politycznymi, społeczno-gospodarczymi oraz kulturowymi w regionie Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki. Problematyka
poszczególnych modułów ma charakter interdyscyplinarny, nakierowany na uzyskanie pogłębionej świadomości złożonego
charakteru relacji w obrębie nie tylko państw, ale przede wszystkim ich społeczeństw, analizy takich czynników jak religia
czy miejscowa kultura na funkcjonowanie we współczesnej rzeczywistości szeroko rozumianego regionu Bliskiego Wschodu.
Treści kształcenia w formie kursów prowadzonych w ramach kierunku systematycznie uzupełniane są o aktualne rezultaty
badań, tak aby jak najlepiej odpowiadały na aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze, zwłaszcza w kontekście nasilenia
procesów migracyjnych. Curriculum programu studiów zapewnia również warsztaty, przygotowywane celem pogłębienia
kompetencji funkcjonowania w krajach bliskowschodnich, lepszego rozumienia panujących w nich zwyczajów, a także
rozwijania umiejętności pracy w materii analitycznej, dziennikarskiej czy pomocy rozwojowej. Treści kursowe uzupełnione są
o rozwój umiejętności komunikacyjnych w wybranym języku, pozwalających na swobodne poruszanie się w regionie oraz
możliwość korzystania z podstawowych materiałów źródłowych, dla pogłębiania wiedzy.

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

Nauka, badania, infrastruktura
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0312

Liczba semestrów:

6

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

licencjat

Opis realizacji programu:
Student w trakcie programu ma do zaliczenia określoną liczbę przedmiotów obowiązkowych oraz fakultatywnych. Osobną
grupę przedmiotów stanowi grupa specjalistycznych kursów, w której znajdują się także opcje wyboru, zwiększające
uczestnictwo w części arabskiej lub izraelskiej programu. W trakcie programu Student ma obowiązek sekwencyjnego
zaliczenia trzech lat lektoratu języka arabskiego lub hebrajskiego. Student zalicza także lektorat z języka angielskiego na
poziomie co najmniej B2. W ramach kursów fakultatywnych Student ma konieczność zaliczenia 60 punktów ECTS w ramach
zajęć fakultatywnych, w tym warsztaty analizy tekstów specjalistycznych. Student przygotowuje także pracę licencjacką z
wybranej przez siebie dyscypliny (nauk o polityce i administracji lub nauk o kulturze i religii).

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

186

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

167

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

23

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

60

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

2

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

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 1848

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
Czas trwania praktyki studenckiej wynosi co najmniej 60 godzin dydaktycznych, jednak nie krócej niż trzy tygodnie. Praktyki
mogą być realizowane w ciągu roku akademickiego (jeśli nie kolidują z zajęciami dydaktycznymi) lub w okresie przerwy
semestralnej czy wakacyjnej. W Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu obowiązuje regulamin odbywania praktyk.

Program
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Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Uzyskanie 183 punktów ECTS, w tym zaliczenie wszystkich kursów obligatoryjnych, złożenie zaakceptowanej przez
promotora pracy dyplomowej, a także zdanie egzaminu dyplomowego

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

SBI_K1_W01

Absolwent zna i rozumie rolę metodologii w badaniach nad przemianami relacji i
struktur w obrębie jednostki, społeczeństwa, państwa w rejonie Bliskiego Wschodu i
Afryki Północnej, z uwzględnieniem najnowszych tendencji w badaniach
akademickich

P6U_W

SBI_K1_W02

Absolwent zna i rozumie konsekwencje przemian o charakterze społecznopolitycznym na funkcjonowanie jednostki w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki
Północnej

P6S_WG,
P6S_WK

SBI_K1_W03

Absolwent zna i rozumie schematy przenikania się różnorodnych tendencji, takich jak
P6S_WG,
religia na rzeczywistość społeczno-polityczną regionu, zarówno w ujęciu historycznym
P6S_WK
jak i współczesnym

SBI_K1_W04

Absolwent zna i rozumie rolę jednostki i jej miejsce w relacjach w obrębie Bliskiego
Wschodu i Afryki Północnej

P6S_WK,
P6S_WG

SBI_K1_W05

Absolwent zna i rozumie najnowsze metody i teorie dotyczące prowadzenia badań w
regionie, z uwzględnieniem analizy obecnej sytuacji w regionie

P6U_W, P6S_WG

SBI_K1_W06

Absolwent zna i rozumie kompleksowość zjawisk kulturowych i procesów społecznopolitycznych w Azji i Afryce, pozwalającą na dokonywanie analiz porównawczych
między regionami i krajami w zakresie szczegółowych zagadnień problemowych.

P6S_WG,
P6S_WK

Kod

Treść

PRK

SBI_K1_U01

Absolwent potraﬁ opisywać zachodzące w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki
Północnej przemiany i ich wpływ na stabilność krajów regionu

P6U_U, P6S_UW,
P6S_UO

SBI_K1_U02

Absolwent potraﬁ interpretować genezę konkretnych zjawisk społecznych i rolę jaką
odegrały w przestrzeni politycznej regionu Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej

P6U_U, P6S_UW,
P6S_UO

SBI_K1_U03

Absolwent potraﬁ podać hipotezę badawczą i na drodze analizy różnych czynników
przedstawić opis i rozwiązanie omawianego problemu

P6U_U, P6S_UW,
P6S_UU

SBI_K1_U04

Absolwent potraﬁ objaśniać w sposób zaawansowany znaczenie procesów
społecznych zachodzących w szeroko pojętym regionie Bliskiego Wschodu i Afryki
Północnej i ich wpływ na sytuację jednostkową

P6U_U, P6S_UW,
P6S_UO

SBI_K1_U05

Absolwent potraﬁ komunikować się w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych,
właściwych dla studiowanego kierunku, zgodne z wymaganiami określonymi dla
poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

P6S_UK, P6S_UO

SBI_K1_U06

Absolwent potraﬁ sporządzać kompleksowe analizy porównawcze, które obejmują
problemy kulturowe, polityczne i gospodarcze dotyczące krajów azjatyckich i
afrykańskich, wykorzystując do tego celu teorie i metody z zakresu nauk społecznych
oraz humanistycznych.

P6U_U, P6S_UW,
P6S_UO

Umiejętności

Kompetencje społeczne

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

SBI_K1_K01

Absolwent jest gotów do ciągłego zwiększania swoich kompetencji w odniesieniu do
problematyki społecznej na Bliskim Wschodzie

P6S_KK

SBI_K1_K02

Absolwent jest gotów do kształtowania umiejętności komunikacyjnych, potrzebnych
w ramach środowisk wielokulturowych

P6S_KO

SBI_K1_K03

Absolwent jest gotów do zwiększania swoich kompetencji poprzez uczestnictwo w
projektach mających na celu szerzenie wiedzy na temat społeczeństw Bliskiego
Wschodu i Afryki Północnej

P6S_KO, P6U_K

SBI_K1_K04

Absolwent jest gotów do działania w roli inicjatora relacji we współpracy
międzynarodowej pomiędzy społeczeństwami Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej a
środowiskiem międzynarodowym

P6S_KR, P6U_K

SBI_K1_K05

Absolwent jest gotów do uczestniczenia w przygotowaniu indywidualnych i
zespołowych projektów obejmujących złożone zagadnienia kulturowe, polityczne i
gospodarcze, oparte na analizie porównawczej danych dotyczących krajów
azjatyckich i afrykańskich o różnym stopniu rozwoju społeczno-ekonomicznego.

P6U_K, P6S_KK

Efekty uczenia się
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Plany studiów
Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Historia ﬁlozoﬁi

30

3,0

egzamin

O

Środowisko geograﬁczne Bliskiego Wschodu

30

4,0

egzamin

O

Historia społeczno-polityczna współczesnego Izraela

30

4,0

egzamin

O

Historia społeczno-polityczna krajów muzułmańskich na Bliskim
Wschodzie I (VII - XIX wiek)

30

4,0

egzamin

O

Mniejszości religijne i etniczne na Bliskim Wschodzie

30

3,0

egzamin

O

Wstęp do islamu

30

3,0

egzamin

O

Metodyka analizy tekstów naukowych

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Szkolenie uniwersyteckie

4

-

zaliczenie na
O
ocenę

Wychowanie ﬁzyczne

30

-

zaliczenie

O

Szkolenie BHK

4

-

zaliczenie

O

Przedmiot

Zajęcia językowe

O

W trakcie programu student ma obowiązek sekwencyjnego zaliczenia trzech lat lektoratu języka arabskiego/hebrajskiego.
Student zalicza także lektorat z języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 podczas II roku.
Lektorat języka arabskiego poz. 1

90

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Lektorat języka hebrajskiego poz. 1

90

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Grupa zajęć fakultatywnych

O

W toku studiów konieczność zaliczenia 60 punktów ECTS w ramach zajęć fakultatywnych, z czego min. 40 punktów ECTS
w ramach przedmiotów z dyscypliny nauk o polityce i administracji, w tym 12 punktów w ramach warsztatów analizy
tekstów specjalistycznych odbywających się podczas II i III roku. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty
fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim.
Al-Andalus and Its Heritage. Myth and Reality of Muslim Spain

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Amazigh or Berbers? Native People of Northern Africa: Their
History and Culture

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Antropologia świata arabskiego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Artystyczny Tel-Awiw naprzeciw uduchowionej Jerozolimy

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Battle of Words: What Can We Learn about the Middle Eastern
Conﬂict Reading Speeches, Documents and Maps?

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny wobec Afryki i Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Culinary cultures and food politics of the MENA region

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Culture and language of Israel - Ivrit - część 1

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Demokratyzacja w Afryce

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Diplomacy in the Hand of History: Diplomatic Relations of
Germany, Poland and Czechia with Israel

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Dynamika ruchów społecznych na Bliskim i Dalekim Wschodzie.
Od teorii do studium przypadku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Dysfunkcyjność państw afrykańskich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Dziesięć zaginionych plemion Izraela - Żydzi na Dalekim
Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Feminizm afrykański

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Feminizm arabski

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

From Sinai through Jordan, Palestine to Galilee and Jerusalem - on
the biblical trail of the Holy Land

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Gender issues in the MENA and in Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Geoekonomia na Bliskim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Geopolitics and Geoecnomics in the MENA region

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Hebrew so simple - część 2

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia arabskiego nacjonalizmu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia polityczna Syrii i Libanu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ideologie i doktryny na Bliskim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

International Politics of the Middle East after the Arab Spring

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

International Relations – Research and analysis. practical
WORKSHOP

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

International security in the Mediterranean region

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Interwencje militarne Zachodu na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

"Islam codzienny". Analiza problemu w ramach antropologii
kulturowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot
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Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Israel’s International Role: From Regional Pariah to Global
Powerhouse

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Izrael na rynku międzynarodowym

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Izrael: Tradycje mniejszości edot - studium uprzedzeń

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Języki Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej – dawniej i dziś

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kibuce - prawdziwy komunizm w Izraelu?

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino izraelskie: Od Amosa Gitaia i Ariego Folmana po Natalie
Portman

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino muzułmańskich emigrantów

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino wschodnich sztuk walki

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kolonializm i imperializm europejski w Afryce

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konﬂikty i ich rozwiązywanie na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kraje Maghrebu. Gospodarka, społeczeństwo, kultura.

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Krytyczna analiza dyskursu jako metoda badawcza

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kurs fakultatywny w języku angielskim

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Miejsce, tożsamość, status nad środkowym Nilem o naturze
wewnętrznych konﬂiktów i kolektywnego wykluczenia w Sudanie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Migracje - problematyka Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Migracje afrykańskie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Młode pokolenie Izraela - "Z"?

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Monarchies in Asia and the Middle East. Acomparative
perspective

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Na nieznanych szlakach Izraela

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Oblicza konﬂiktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Oblicza muzułmańskiego fundamentalizmu w XX i XXI w.

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot
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godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Od energetyki i demograﬁi po wyzwania militarne państw
azjatyckich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Organizacje międzynarodowe na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Państwo i władza na Bliskim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Political Analysis and Forecasting in Asian Context

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka energetyczno-klimatyczna na Bliskim Wschodzie a
polityka energetyczno-klimatyczna UE

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka regionalna: wybrane modele państw azjatyckich w
świetle doświadczeń europejskich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka rozwojowa w Afryce

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka zagraniczna i dyplomacja państw Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polski orientalizm - wtórność czy oryginalność

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Postacie kobiet w Tanachu wobec współczesnej literatury
izraelskiej: Szmuel Josef Agnon, Amos OZ, Yona Wallach i Etgar
Keret

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Potencjał turystyczny Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Problematyka kolonialna w świecie arabskim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Problemy rozwojowe Afryki i Azji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Protokół dyplomatyczny

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedsiębiorczość na Bliskim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Regionalizm w Afryce

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Reklama i PR w świecie arabskim a społeczeństwo, kultura i
religia regionu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje Watykanu z krajami azjatyckimi

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Religia i polityka w państwie żydowskim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosenzweig, Buber, Levinas, Susannah Heschel czy Yuval Harari "O co pytają nas współcześni żydowscy intelektualiści?"

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rynek pracy w Europie i Azji: wybrane zagadnienia

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Siły zbrojne i służby specjalne Izraela

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów

13 / 419

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Social and cultural practices in the MENA region

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Społeczno-polityczna historia państw Afryki Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Stosunki Izraela z Europą

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Syriac Christianity: Its History and Cultural Inﬂuence

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tisza beaw a kultywowanie Pamięci o Holokauście w Państwie
Izraela

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tradycja i prawo muzułmańskie na tle współczesnych przemian
świata islamu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Transformacje polityczne na Bliskim Wschodzie i w Afryce
Północnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Urbanizacja i urbanizm w Afryce

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

"Wizy życia". Historia pomocy dyplomatycznej polskim Żydom,
uchdźcom wojennym w Japonii i Szanghaju

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Władza, pokrewieństwo i przynależność w Afryce Subsaharyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne przemiany cywilizacyjne państw afrykańskich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Żydzi w północnej Afryce i Etiopii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

W czasie 1 roku studiów na kierunku: studia bliskowschodnie student musi zrealizować min. 2
przedmioty fakultatywne. Sugerowane jest realizowanie przedmiotów fakultatywnych w 2 semestrze 1
roku, ze względu na podział zajęć.
Uwaga, konieczne jest w toku studiów (3 lata) zachowanie proporcji dot. dyscyplin przedmiotów
fakultatywnych - tak, aby na 60 punktów ECTS zdobywanych w ramach zajęć fakultatywnych przez
cały tok studiów, min. 40 punktów ECTS przypadało na przedmioty z dyscypliny nauk o polityce i
administracji, w tym 12 punktów w ramach warsztatów analizy tekstów specjalistycznych odbywających
się podczas II i III roku.
Sugerowane jest zrealizowanie na 1 roku min. 1 przedmiotu fakultatywnego w dyscyplinie nauki o polityce
i administracji

Na stronie Instytutu jest publikowana ostateczna lista kursów
fakultatywnych obowiązujących w danym semestrze.
Semestr 2
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Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Kultury Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej

30

4,0

egzamin

O

Orientalizm

30

3,0

egzamin

O

Społeczeństwa Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej

30

3,0

egzamin

O

Historia społeczno-polityczna krajów muzułmańskich na Bliskim
Wschodzie II (XIX - XX)

30

4,0

egzamin

O

Metody i techniki badań społecznych

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Ochrona własności intelektualnej

10

1,0

zaliczenie na
O
ocenę

Wychowanie ﬁzyczne

30

-

zaliczenie

Przedmiot

Zajęcia językowe

O
O

W trakcie programu student ma obowiązek sekwencyjnego zaliczenia trzech lat lektoratu języka arabskiego/hebrajskiego.
Student zalicza także lektorat z języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 podczas II roku.
Lektorat języka arabskiego poz. 1

90

4,0

egzamin

O

Lektorat języka hebrajskiego poz. 1

90

4,0

egzamin

O

Grupa zajęć fakultatywnych

O

W toku studiów konieczność zaliczenia 60 punktów ECTS w ramach zajęć fakultatywnych, z czego min. 40 punktów ECTS
w ramach przedmiotów z dyscypliny nauk o polityce i administracji, w tym 12 punktów w ramach warsztatów analizy
tekstów specjalistycznych odbywających się podczas II i III roku. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty
fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim.
Al-Andalus and Its Heritage. Myth and Reality of Muslim Spain

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Amazigh or Berbers? Native People of Northern Africa: Their
History and Culture

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Antropologia świata arabskiego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Artystyczny Tel-Awiw naprzeciw uduchowionej Jerozolimy

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Battle of Words: What Can We Learn about the Middle Eastern
Conﬂict Reading Speeches, Documents and Maps?

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny wobec Afryki i Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Culinary cultures and food politics of the MENA region

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Culture and language of Israel - Ivrit - część 1

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Demokratyzacja w Afryce

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Diplomacy in the Hand of History: Diplomatic Relations of
Germany, Poland and Czechia with Israel

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Dynamika ruchów społecznych na Bliskim i Dalekim Wschodzie.
Od teorii do studium przypadku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Dysfunkcyjność państw afrykańskich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę
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ECTS

Forma
weryﬁkacji

Dziesięć zaginionych plemion Izraela - Żydzi na Dalekim
Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Feminizm afrykański

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Feminizm arabski

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

From Sinai through Jordan, Palestine to Galilee and Jerusalem - on
the biblical trail of the Holy Land

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Gender issues in the MENA and in Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Geoekonomia na Bliskim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Geopolitics and Geoecnomics in the MENA region

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Hebrew so simple - część 2

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia arabskiego nacjonalizmu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia polityczna Syrii i Libanu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ideologie i doktryny na Bliskim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

International Politics of the Middle East after the Arab Spring

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

International Relations – Research and analysis. practical
WORKSHOP

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

International security in the Mediterranean region

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Interwencje militarne Zachodu na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

"Islam codzienny". Analiza problemu w ramach antropologii
kulturowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Israel’s International Role: From Regional Pariah to Global
Powerhouse

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Izrael na rynku międzynarodowym

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Izrael: Tradycje mniejszości edot - studium uprzedzeń

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Języki Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej – dawniej i dziś

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kibuce - prawdziwy komunizm w Izraelu?

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów

16 / 419

Liczba
godzin

Punkty
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Forma
weryﬁkacji

Kino izraelskie: Od Amosa Gitaia i Ariego Folmana po Natalie
Portman

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino muzułmańskich emigrantów

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino wschodnich sztuk walki

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kolonializm i imperializm europejski w Afryce

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konﬂikty i ich rozwiązywanie na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kraje Maghrebu. Gospodarka, społeczeństwo, kultura.

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Krytyczna analiza dyskursu jako metoda badawcza

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kurs fakultatywny w języku angielskim

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Miejsce, tożsamość, status nad środkowym Nilem o naturze
wewnętrznych konﬂiktów i kolektywnego wykluczenia w Sudanie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Migracje - problematyka Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Migracje afrykańskie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Młode pokolenie Izraela - "Z"?

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Monarchies in Asia and the Middle East. Acomparative
perspective

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Na nieznanych szlakach Izraela

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Oblicza konﬂiktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Oblicza muzułmańskiego fundamentalizmu w XX i XXI w.

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Od energetyki i demograﬁi po wyzwania militarne państw
azjatyckich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Organizacje międzynarodowe na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Państwo i władza na Bliskim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Political Analysis and Forecasting in Asian Context

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka energetyczno-klimatyczna na Bliskim Wschodzie a
polityka energetyczno-klimatyczna UE

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka regionalna: wybrane modele państw azjatyckich w
świetle doświadczeń europejskich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot
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Polityka rozwojowa w Afryce

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka zagraniczna i dyplomacja państw Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polski orientalizm - wtórność czy oryginalność

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Postacie kobiet w Tanachu wobec współczesnej literatury
izraelskiej: Szmuel Josef Agnon, Amos OZ, Yona Wallach i Etgar
Keret

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Potencjał turystyczny Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Problematyka kolonialna w świecie arabskim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Problemy rozwojowe Afryki i Azji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Protokół dyplomatyczny

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedsiębiorczość na Bliskim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Regionalizm w Afryce

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Reklama i PR w świecie arabskim a społeczeństwo, kultura i
religia regionu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje Watykanu z krajami azjatyckimi

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Religia i polityka w państwie żydowskim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosenzweig, Buber, Levinas, Susannah Heschel czy Yuval Harari "O co pytają nas współcześni żydowscy intelektualiści?"

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rynek pracy w Europie i Azji: wybrane zagadnienia

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Siły zbrojne i służby specjalne Izraela

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Social and cultural practices in the MENA region

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Społeczno-polityczna historia państw Afryki Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Stosunki Izraela z Europą

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Syriac Christianity: Its History and Cultural Inﬂuence

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tisza beaw a kultywowanie Pamięci o Holokauście w Państwie
Izraela

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Tradycja i prawo muzułmańskie na tle współczesnych przemian
świata islamu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Transformacje polityczne na Bliskim Wschodzie i w Afryce
Północnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Urbanizacja i urbanizm w Afryce

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

"Wizy życia". Historia pomocy dyplomatycznej polskim Żydom,
uchdźcom wojennym w Japonii i Szanghaju

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Władza, pokrewieństwo i przynależność w Afryce Subsaharyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne przemiany cywilizacyjne państw afrykańskich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Żydzi w północnej Afryce i Etiopii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

W czasie 2 roku studiów na kierunku: studia bliskowschodnie student musi zrealizować min. 1 przedmiot
fakultatywny.

Uwaga, konieczne jest w toku studiów (3 lata) zachowanie proporcji dot. dyscyplin przedmiotów
fakultatywnych - tak, aby na 60 punktów ECTS zdobywanych w ramach zajęć fakultatywnych przez
cały tok studiów, min. 40 punktów ECTS przypadało na przedmioty z dyscypliny nauk o polityce i
administracji, w tym 12 punktów w ramach warsztatów analizy tekstów specjalistycznych odbywających
się podczas II i III roku.
Sugerowane jest zrealizowanie na 2 roku min. 1 przedmiotu w dyscyplinie nauki o polityce i administracji

Na stronie Instytutu jest publikowana ostateczna lista kursów
fakultatywnych obowiązujących w danym semestrze.

Semestr 3
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Warsztaty metodologiczne

20

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Systemy polityczne państw Bliskiego Wschodu

30

4,0

egzamin

O

Logika

30

3,0

egzamin

O

Stosunki i organizacje międzynarodowe na Bliskim Wschodzie

30

4,0

egzamin

O

Scena polityczna Izraela

30

4,0

egzamin

O

Przedmiot

Zajęcia językowe

Plany studiów

O
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Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

W trakcie programu student ma obowiązek sekwencyjnego zaliczenia trzech lat lektoratu języka arabskiego/hebrajskiego.
Student zalicza także lektorat z języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 podczas II roku.
Lektorat języka angielskiego

60

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Lektorat języka arabskiego poz. 2

60

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Lektorat języka hebrajskiego poz. 2

60

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Grupa zajęć fakultatywnych

O

W toku studiów konieczność zaliczenia 60 punktów ECTS w ramach zajęć fakultatywnych, z czego min. 40 punktów ECTS
w ramach przedmiotów z dyscypliny nauk o polityce i administracji, w tym 12 punktów w ramach warsztatów analizy
tekstów specjalistycznych odbywających się podczas II i III roku. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty
fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim.
Al-Andalus and Its Heritage. Myth and Reality of Muslim Spain

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Amazigh or Berbers? Native People of Northern Africa: Their
History and Culture

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Antropologia świata arabskiego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Artystyczny Tel-Awiw naprzeciw uduchowionej Jerozolimy

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Battle of Words: What Can We Learn about the Middle Eastern
Conﬂict Reading Speeches, Documents and Maps?

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny wobec Afryki i Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Culinary cultures and food politics of the MENA region

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Culture and language of Israel - Ivrit - część 1

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Demokratyzacja w Afryce

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Diplomacy in the Hand of History: Diplomatic Relations of
Germany, Poland and Czechia with Israel

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Dynamika ruchów społecznych na Bliskim i Dalekim Wschodzie.
Od teorii do studium przypadku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Dysfunkcyjność państw afrykańskich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Dziesięć zaginionych plemion Izraela - Żydzi na Dalekim
Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Feminizm afrykański

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Feminizm arabski

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

From Sinai through Jordan, Palestine to Galilee and Jerusalem - on
the biblical trail of the Holy Land

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Gender issues in the MENA and in Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Geoekonomia na Bliskim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Geopolitics and Geoecnomics in the MENA region

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Hebrew so simple - część 2

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia arabskiego nacjonalizmu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia polityczna Syrii i Libanu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ideologie i doktryny na Bliskim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

International Politics of the Middle East after the Arab Spring

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

International Relations – Research and analysis. practical
WORKSHOP

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

International security in the Mediterranean region

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Interwencje militarne Zachodu na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

"Islam codzienny". Analiza problemu w ramach antropologii
kulturowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Israel’s International Role: From Regional Pariah to Global
Powerhouse

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Izrael na rynku międzynarodowym

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Izrael: Tradycje mniejszości edot - studium uprzedzeń

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Języki Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej – dawniej i dziś

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kibuce - prawdziwy komunizm w Izraelu?

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino izraelskie: Od Amosa Gitaia i Ariego Folmana po Natalie
Portman

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino muzułmańskich emigrantów

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino wschodnich sztuk walki

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kolonializm i imperializm europejski w Afryce

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Konﬂikty i ich rozwiązywanie na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kraje Maghrebu. Gospodarka, społeczeństwo, kultura.

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Krytyczna analiza dyskursu jako metoda badawcza

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kurs fakultatywny w języku angielskim

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Miejsce, tożsamość, status nad środkowym Nilem o naturze
wewnętrznych konﬂiktów i kolektywnego wykluczenia w Sudanie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Migracje - problematyka Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Migracje afrykańskie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Młode pokolenie Izraela - "Z"?

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Monarchies in Asia and the Middle East. Acomparative
perspective

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Na nieznanych szlakach Izraela

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Oblicza konﬂiktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Oblicza muzułmańskiego fundamentalizmu w XX i XXI w.

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Od energetyki i demograﬁi po wyzwania militarne państw
azjatyckich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Organizacje międzynarodowe na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Państwo i władza na Bliskim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Political Analysis and Forecasting in Asian Context

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka energetyczno-klimatyczna na Bliskim Wschodzie a
polityka energetyczno-klimatyczna UE

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka regionalna: wybrane modele państw azjatyckich w
świetle doświadczeń europejskich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka rozwojowa w Afryce

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka zagraniczna i dyplomacja państw Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polski orientalizm - wtórność czy oryginalność

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Postacie kobiet w Tanachu wobec współczesnej literatury
izraelskiej: Szmuel Josef Agnon, Amos OZ, Yona Wallach i Etgar
Keret

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Potencjał turystyczny Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Problematyka kolonialna w świecie arabskim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Problemy rozwojowe Afryki i Azji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Protokół dyplomatyczny

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedsiębiorczość na Bliskim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Regionalizm w Afryce

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Reklama i PR w świecie arabskim a społeczeństwo, kultura i
religia regionu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje Watykanu z krajami azjatyckimi

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Religia i polityka w państwie żydowskim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosenzweig, Buber, Levinas, Susannah Heschel czy Yuval Harari "O co pytają nas współcześni żydowscy intelektualiści?"

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rynek pracy w Europie i Azji: wybrane zagadnienia

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Siły zbrojne i służby specjalne Izraela

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Social and cultural practices in the MENA region

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Społeczno-polityczna historia państw Afryki Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Stosunki Izraela z Europą

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Syriac Christianity: Its History and Cultural Inﬂuence

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tisza beaw a kultywowanie Pamięci o Holokauście w Państwie
Izraela

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tradycja i prawo muzułmańskie na tle współczesnych przemian
świata islamu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Transformacje polityczne na Bliskim Wschodzie i w Afryce
Północnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Urbanizacja i urbanizm w Afryce

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

"Wizy życia". Historia pomocy dyplomatycznej polskim Żydom,
uchdźcom wojennym w Japonii i Szanghaju

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Władza, pokrewieństwo i przynależność w Afryce Subsaharyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne przemiany cywilizacyjne państw afrykańskich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Żydzi w północnej Afryce i Etiopii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Filozoﬁa żydowska i muzułmańska

30

4,0

egzamin

O

Gospodarki Bliskiego Wschodu

30

4,0

egzamin

O

Zarządzanie międzykulturowe

30

4,0

egzamin

O

Proseminarium licencjackie

30

12,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Warsztaty analizy tekstów specjalistycznych

Semestr 4
Przedmiot

Zajęcia językowe

O

W trakcie programu student ma obowiązek sekwencyjnego zaliczenia trzech lat lektoratu języka arabskiego/hebrajskiego.
Student zalicza także lektorat z języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 podczas II roku.
Lektorat języka angielskiego

60

4,0

egzamin

O

Lektorat języka arabskiego poz. 2

60

3,0

egzamin

O

Lektorat języka hebrajskiego poz. 2

60

3,0

egzamin

O

Grupa zajęć fakultatywnych

O

W toku studiów konieczność zaliczenia 60 punktów ECTS w ramach zajęć fakultatywnych, z czego min. 40 punktów ECTS
w ramach przedmiotów z dyscypliny nauk o polityce i administracji, w tym 12 punktów w ramach warsztatów analizy
tekstów specjalistycznych odbywających się podczas II i III roku. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty
fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim.
Al-Andalus and Its Heritage. Myth and Reality of Muslim Spain

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Amazigh or Berbers? Native People of Northern Africa: Their
History and Culture

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Antropologia świata arabskiego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Artystyczny Tel-Awiw naprzeciw uduchowionej Jerozolimy

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Battle of Words: What Can We Learn about the Middle Eastern
Conﬂict Reading Speeches, Documents and Maps?

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny wobec Afryki i Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Culinary cultures and food politics of the MENA region

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Culture and language of Israel - Ivrit - część 1

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Demokratyzacja w Afryce

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Diplomacy in the Hand of History: Diplomatic Relations of
Germany, Poland and Czechia with Israel

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Dynamika ruchów społecznych na Bliskim i Dalekim Wschodzie.
Od teorii do studium przypadku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Dysfunkcyjność państw afrykańskich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Dziesięć zaginionych plemion Izraela - Żydzi na Dalekim
Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Feminizm afrykański

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Feminizm arabski

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

From Sinai through Jordan, Palestine to Galilee and Jerusalem - on
the biblical trail of the Holy Land

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Gender issues in the MENA and in Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Geoekonomia na Bliskim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Geopolitics and Geoecnomics in the MENA region

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Hebrew so simple - część 2

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia arabskiego nacjonalizmu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia polityczna Syrii i Libanu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ideologie i doktryny na Bliskim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

International Politics of the Middle East after the Arab Spring

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

International Relations – Research and analysis. practical
WORKSHOP

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

International security in the Mediterranean region

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Interwencje militarne Zachodu na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

"Islam codzienny". Analiza problemu w ramach antropologii
kulturowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Israel’s International Role: From Regional Pariah to Global
Powerhouse

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów

25 / 419

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Izrael na rynku międzynarodowym

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Izrael: Tradycje mniejszości edot - studium uprzedzeń

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Języki Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej – dawniej i dziś

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kibuce - prawdziwy komunizm w Izraelu?

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino izraelskie: Od Amosa Gitaia i Ariego Folmana po Natalie
Portman

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino muzułmańskich emigrantów

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino wschodnich sztuk walki

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kolonializm i imperializm europejski w Afryce

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konﬂikty i ich rozwiązywanie na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kraje Maghrebu. Gospodarka, społeczeństwo, kultura.

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Krytyczna analiza dyskursu jako metoda badawcza

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kurs fakultatywny w języku angielskim

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Miejsce, tożsamość, status nad środkowym Nilem o naturze
wewnętrznych konﬂiktów i kolektywnego wykluczenia w Sudanie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Migracje - problematyka Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Migracje afrykańskie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Młode pokolenie Izraela - "Z"?

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Monarchies in Asia and the Middle East. Acomparative
perspective

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Na nieznanych szlakach Izraela

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Oblicza konﬂiktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Oblicza muzułmańskiego fundamentalizmu w XX i XXI w.

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Od energetyki i demograﬁi po wyzwania militarne państw
azjatyckich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Organizacje międzynarodowe na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Państwo i władza na Bliskim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Political Analysis and Forecasting in Asian Context

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka energetyczno-klimatyczna na Bliskim Wschodzie a
polityka energetyczno-klimatyczna UE

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka regionalna: wybrane modele państw azjatyckich w
świetle doświadczeń europejskich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka rozwojowa w Afryce

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka zagraniczna i dyplomacja państw Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polski orientalizm - wtórność czy oryginalność

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Postacie kobiet w Tanachu wobec współczesnej literatury
izraelskiej: Szmuel Josef Agnon, Amos OZ, Yona Wallach i Etgar
Keret

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Potencjał turystyczny Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Problematyka kolonialna w świecie arabskim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Problemy rozwojowe Afryki i Azji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Protokół dyplomatyczny

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedsiębiorczość na Bliskim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Regionalizm w Afryce

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Reklama i PR w świecie arabskim a społeczeństwo, kultura i
religia regionu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje Watykanu z krajami azjatyckimi

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Religia i polityka w państwie żydowskim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosenzweig, Buber, Levinas, Susannah Heschel czy Yuval Harari "O co pytają nas współcześni żydowscy intelektualiści?"

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rynek pracy w Europie i Azji: wybrane zagadnienia

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Siły zbrojne i służby specjalne Izraela

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Social and cultural practices in the MENA region

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot
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27 / 419

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Społeczno-polityczna historia państw Afryki Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Stosunki Izraela z Europą

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Syriac Christianity: Its History and Cultural Inﬂuence

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tisza beaw a kultywowanie Pamięci o Holokauście w Państwie
Izraela

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tradycja i prawo muzułmańskie na tle współczesnych przemian
świata islamu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Transformacje polityczne na Bliskim Wschodzie i w Afryce
Północnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Urbanizacja i urbanizm w Afryce

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

"Wizy życia". Historia pomocy dyplomatycznej polskim Żydom,
uchdźcom wojennym w Japonii i Szanghaju

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Władza, pokrewieństwo i przynależność w Afryce Subsaharyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne przemiany cywilizacyjne państw afrykańskich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Żydzi w północnej Afryce i Etiopii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Warsztaty analizy tekstów specjalistycznych

W czasie 3 roku studiów na kierunku: studia bliskowschodnie student musi zrealizować min. 9
przedmiotów fakultatywnych.

Uwaga, konieczne jest w toku studiów (3 lata) zachowanie proporcji dot. dyscyplin przedmiotów
fakultatywnych - tak, aby na 60 punktów ECTS zdobywanych w ramach zajęć fakultatywnych przez
cały tok studiów, min. 40 punktów ECTS przypadało na przedmioty z dyscypliny nauk o polityce i
administracji, w tym 12 punktów w ramach warsztatów analizy tekstów specjalistycznych odbywających
się podczas II i III roku.
Sugerowane jest zrealizowanie na 3 roku min. 5 przedmiotów w dyscyplinie nauki o polityce i administracji

Na stronie Instytutu jest publikowana ostateczna lista kursów
fakultatywnych obowiązujących w danym semestrze.
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Semestr 5
Przedmiot
Seminarium licencjackie

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

6,0

zaliczenie

Zajęcia językowe

O
O

W trakcie programu student ma obowiązek sekwencyjnego zaliczenia trzech lat lektoratu języka arabskiego/hebrajskiego.
Student zalicza także lektorat z języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 podczas II roku.
Lektorat języka arabskiego poz. 3

60

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Lektorat języka hebrajskiego poz. 3

60

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Grupa zajęć fakultatywnych

O

W toku studiów konieczność zaliczenia 60 punktów ECTS w ramach zajęć fakultatywnych, z czego min. 40 punktów ECTS
w ramach przedmiotów z dyscypliny nauk o polityce i administracji, w tym 12 punktów w ramach warsztatów analizy
tekstów specjalistycznych odbywających się podczas II i III roku. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty
fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim.
Al-Andalus and Its Heritage. Myth and Reality of Muslim Spain

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Amazigh or Berbers? Native People of Northern Africa: Their
History and Culture

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Antropologia świata arabskiego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Artystyczny Tel-Awiw naprzeciw uduchowionej Jerozolimy

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Battle of Words: What Can We Learn about the Middle Eastern
Conﬂict Reading Speeches, Documents and Maps?

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny wobec Afryki i Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Culinary cultures and food politics of the MENA region

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Culture and language of Israel - Ivrit - część 1

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Demokratyzacja w Afryce

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Diplomacy in the Hand of History: Diplomatic Relations of
Germany, Poland and Czechia with Israel

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Dynamika ruchów społecznych na Bliskim i Dalekim Wschodzie.
Od teorii do studium przypadku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Dysfunkcyjność państw afrykańskich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Dziesięć zaginionych plemion Izraela - Żydzi na Dalekim
Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Feminizm afrykański

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Feminizm arabski

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

From Sinai through Jordan, Palestine to Galilee and Jerusalem - on
the biblical trail of the Holy Land

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Gender issues in the MENA and in Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Geoekonomia na Bliskim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Geopolitics and Geoecnomics in the MENA region

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Hebrew so simple - część 2

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia arabskiego nacjonalizmu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia polityczna Syrii i Libanu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ideologie i doktryny na Bliskim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

International Politics of the Middle East after the Arab Spring

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

International Relations – Research and analysis. practical
WORKSHOP

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

International security in the Mediterranean region

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Interwencje militarne Zachodu na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

"Islam codzienny". Analiza problemu w ramach antropologii
kulturowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Israel’s International Role: From Regional Pariah to Global
Powerhouse

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Izrael na rynku międzynarodowym

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Izrael: Tradycje mniejszości edot - studium uprzedzeń

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Języki Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej – dawniej i dziś

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kibuce - prawdziwy komunizm w Izraelu?

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino izraelskie: Od Amosa Gitaia i Ariego Folmana po Natalie
Portman

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino muzułmańskich emigrantów

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino wschodnich sztuk walki

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Kolonializm i imperializm europejski w Afryce

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konﬂikty i ich rozwiązywanie na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kraje Maghrebu. Gospodarka, społeczeństwo, kultura.

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Krytyczna analiza dyskursu jako metoda badawcza

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kurs fakultatywny w języku angielskim

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Miejsce, tożsamość, status nad środkowym Nilem o naturze
wewnętrznych konﬂiktów i kolektywnego wykluczenia w Sudanie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Migracje - problematyka Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Migracje afrykańskie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Młode pokolenie Izraela - "Z"?

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Monarchies in Asia and the Middle East. Acomparative
perspective

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Na nieznanych szlakach Izraela

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Oblicza konﬂiktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Oblicza muzułmańskiego fundamentalizmu w XX i XXI w.

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Od energetyki i demograﬁi po wyzwania militarne państw
azjatyckich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Organizacje międzynarodowe na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Państwo i władza na Bliskim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Political Analysis and Forecasting in Asian Context

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka energetyczno-klimatyczna na Bliskim Wschodzie a
polityka energetyczno-klimatyczna UE

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka regionalna: wybrane modele państw azjatyckich w
świetle doświadczeń europejskich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka rozwojowa w Afryce

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka zagraniczna i dyplomacja państw Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polski orientalizm - wtórność czy oryginalność

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Postacie kobiet w Tanachu wobec współczesnej literatury
izraelskiej: Szmuel Josef Agnon, Amos OZ, Yona Wallach i Etgar
Keret

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Potencjał turystyczny Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Problematyka kolonialna w świecie arabskim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Problemy rozwojowe Afryki i Azji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Protokół dyplomatyczny

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedsiębiorczość na Bliskim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Regionalizm w Afryce

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Reklama i PR w świecie arabskim a społeczeństwo, kultura i
religia regionu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje Watykanu z krajami azjatyckimi

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Religia i polityka w państwie żydowskim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosenzweig, Buber, Levinas, Susannah Heschel czy Yuval Harari "O co pytają nas współcześni żydowscy intelektualiści?"

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rynek pracy w Europie i Azji: wybrane zagadnienia

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Siły zbrojne i służby specjalne Izraela

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Social and cultural practices in the MENA region

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Społeczno-polityczna historia państw Afryki Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Stosunki Izraela z Europą

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Syriac Christianity: Its History and Cultural Inﬂuence

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tisza beaw a kultywowanie Pamięci o Holokauście w Państwie
Izraela

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tradycja i prawo muzułmańskie na tle współczesnych przemian
świata islamu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Transformacje polityczne na Bliskim Wschodzie i w Afryce
Północnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Urbanizacja i urbanizm w Afryce

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

"Wizy życia". Historia pomocy dyplomatycznej polskim Żydom,
uchdźcom wojennym w Japonii i Szanghaju

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Władza, pokrewieństwo i przynależność w Afryce Subsaharyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne przemiany cywilizacyjne państw afrykańskich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Żydzi w północnej Afryce i Etiopii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

6,0

zaliczenie

Przedmiot

Warsztaty analizy tekstów specjalistycznych

Semestr 6
Przedmiot
Seminarium licencjackie
Zajęcia językowe

O
O

W trakcie programu student ma obowiązek sekwencyjnego zaliczenia trzech lat lektoratu języka arabskiego/hebrajskiego.
Student zalicza także lektorat z języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 podczas II roku.
Lektorat języka arabskiego poz. 3

60

3,0

egzamin

O

Lektorat języka hebrajskiego poz. 3

60

3,0

egzamin

O

Grupa zajęć fakultatywnych

O

W toku studiów konieczność zaliczenia 60 punktów ECTS w ramach zajęć fakultatywnych, z czego min. 40 punktów ECTS
w ramach przedmiotów z dyscypliny nauk o polityce i administracji, w tym 12 punktów w ramach warsztatów analizy
tekstów specjalistycznych odbywających się podczas II i III roku. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty
fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim.
Al-Andalus and Its Heritage. Myth and Reality of Muslim Spain

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Amazigh or Berbers? Native People of Northern Africa: Their
History and Culture

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Antropologia świata arabskiego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Artystyczny Tel-Awiw naprzeciw uduchowionej Jerozolimy

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Battle of Words: What Can We Learn about the Middle Eastern
Conﬂict Reading Speeches, Documents and Maps?

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Chiny wobec Afryki i Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Culinary cultures and food politics of the MENA region

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Culture and language of Israel - Ivrit - część 1

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Demokratyzacja w Afryce

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Diplomacy in the Hand of History: Diplomatic Relations of
Germany, Poland and Czechia with Israel

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Dynamika ruchów społecznych na Bliskim i Dalekim Wschodzie.
Od teorii do studium przypadku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Dysfunkcyjność państw afrykańskich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Dziesięć zaginionych plemion Izraela - Żydzi na Dalekim
Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Feminizm afrykański

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Feminizm arabski

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

From Sinai through Jordan, Palestine to Galilee and Jerusalem - on
the biblical trail of the Holy Land

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Gender issues in the MENA and in Asia

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Geoekonomia na Bliskim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Geopolitics and Geoecnomics in the MENA region

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Hebrew so simple - część 2

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia arabskiego nacjonalizmu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia polityczna Syrii i Libanu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ideologie i doktryny na Bliskim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

International Politics of the Middle East after the Arab Spring

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

International Relations – Research and analysis. practical
WORKSHOP

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

International security in the Mediterranean region

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Interwencje militarne Zachodu na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

"Islam codzienny". Analiza problemu w ramach antropologii
kulturowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Israel’s International Role: From Regional Pariah to Global
Powerhouse

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Izrael na rynku międzynarodowym

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Izrael: Tradycje mniejszości edot - studium uprzedzeń

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Języki Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej – dawniej i dziś

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kibuce - prawdziwy komunizm w Izraelu?

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino izraelskie: Od Amosa Gitaia i Ariego Folmana po Natalie
Portman

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino muzułmańskich emigrantów

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kino wschodnich sztuk walki

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kolonializm i imperializm europejski w Afryce

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konﬂikty i ich rozwiązywanie na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kraje Maghrebu. Gospodarka, społeczeństwo, kultura.

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Krytyczna analiza dyskursu jako metoda badawcza

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kurs fakultatywny w języku angielskim

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Miejsce, tożsamość, status nad środkowym Nilem o naturze
wewnętrznych konﬂiktów i kolektywnego wykluczenia w Sudanie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Migracje - problematyka Azji Południowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Migracje afrykańskie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Młode pokolenie Izraela - "Z"?

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Monarchies in Asia and the Middle East. Acomparative
perspective

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Na nieznanych szlakach Izraela

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Oblicza konﬂiktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Oblicza muzułmańskiego fundamentalizmu w XX i XXI w.

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Od energetyki i demograﬁi po wyzwania militarne państw
azjatyckich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Organizacje międzynarodowe na Bliskim i Dalekim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Państwo i władza na Bliskim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Political Analysis and Forecasting in Asian Context

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka energetyczno-klimatyczna na Bliskim Wschodzie a
polityka energetyczno-klimatyczna UE

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka regionalna: wybrane modele państw azjatyckich w
świetle doświadczeń europejskich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka rozwojowa w Afryce

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka zagraniczna i dyplomacja państw Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polski orientalizm - wtórność czy oryginalność

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Postacie kobiet w Tanachu wobec współczesnej literatury
izraelskiej: Szmuel Josef Agnon, Amos OZ, Yona Wallach i Etgar
Keret

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Potencjał turystyczny Bliskiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Problematyka kolonialna w świecie arabskim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Problemy rozwojowe Afryki i Azji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Protokół dyplomatyczny

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedsiębiorczość na Bliskim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Regionalizm w Afryce

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Reklama i PR w świecie arabskim a społeczeństwo, kultura i
religia regionu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje Watykanu z krajami azjatyckimi

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Religia i polityka w państwie żydowskim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosenzweig, Buber, Levinas, Susannah Heschel czy Yuval Harari "O co pytają nas współcześni żydowscy intelektualiści?"

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rynek pracy w Europie i Azji: wybrane zagadnienia

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Siły zbrojne i służby specjalne Izraela

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Social and cultural practices in the MENA region

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Społeczno-polityczna historia państw Afryki Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Stosunki Izraela z Europą

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Syriac Christianity: Its History and Cultural Inﬂuence

30

5,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tisza beaw a kultywowanie Pamięci o Holokauście w Państwie
Izraela

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tradycja i prawo muzułmańskie na tle współczesnych przemian
świata islamu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Transformacje polityczne na Bliskim Wschodzie i w Afryce
Północnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Urbanizacja i urbanizm w Afryce

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

"Wizy życia". Historia pomocy dyplomatycznej polskim Żydom,
uchdźcom wojennym w Japonii i Szanghaju

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Władza, pokrewieństwo i przynależność w Afryce Subsaharyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesne przemiany cywilizacyjne państw afrykańskich

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Żydzi w północnej Afryce i Etiopii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Warsztaty analizy tekstów specjalistycznych

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Praktyki

60

2,0

zaliczenie

Przedmiot

O

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Historia ﬁlozoﬁi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.110.5ca756d4528f3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest oswojenie studentów z myśleniem w postaci krytycznej oraz ośmielenie ich i wdrożenie w ten
typ myślenia. Cel ten realizowany będzie poprzez zapoznanie studentów z bogactwem europejskiej myśli
ﬁlozoﬁcznej. Wyróżnione zostaną podstawowe nurty ﬁlozoﬁczne kolejnych epok i wskazane leżące u ich źródeł
racje, przesłanki oraz intuicje. Szczególnie wydobywane będą te aspekty ﬁlozoﬁi europejskiej, które stanowią
wartościowe tło porównawcze dla ﬁlozoﬁi azjatyckiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Zna i rozumie charakterystyczną dla ﬁlozoﬁi metodę
analizy stanowisk ﬁlozoﬁcznych. Potraﬁ ją zastosować SBI_K1_W01
w odniesieniu do europejskich koncepcji ﬁlozoﬁcznych.

egzamin pisemny

W2

Rozpoznaje i opisuje źródła, uwarunkowania,
wyznaczniki omawianych podczas kursu stanowisk
ﬁlozoﬁcznych. Rozumie rolę reﬂeksji ﬁlozoﬁcznej
w kształtowaniu kultury europejskiej. Zna historyczny
rozwój poglądów ﬁlozoﬁcznych rozwijanych
w europejskim kręgu kulturowym. Ma świadomość
złożonego i wieloaspektowego charakteru europejskiej
tradycji ﬁlozoﬁcznej. Rozpoznaje jej historyczny
kontekst. Ma wiedzę o procesach interakcji, jakie
przebiegały na styku różnych ﬁlozoﬁcznych szkół.

SBI_K1_W01

egzamin pisemny

SBI_K1_U02, SBI_K1_U03

egzamin pisemny

SBI_K1_K01, SBI_K1_K02

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Potraﬁ wymienić i scharakteryzować najważniejsze
koncepcje ﬁlozoﬁczne. Potraﬁ wskazać ﬁlozoﬁczne
podstawy najważniejszych europejskich koncepcji
etycznych. Rozumie i deﬁniuje kluczowe pojęcia
ﬁlozoﬁczne. Rozumie fundamentalną rolę, jaką idee
ﬁlozoﬁczne pełnią w kształtowaniu kultury społecznej,
duchowej oraz materialnej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Wysuwa hipotezy dotyczące normatywnego
ugruntowania różnych zjawisk społecznych
i kulturowych. Zdaje sobie sprawę z rozbieżności
w stylach myślenia ludzi Wschodu i Zachodu.
Korzystając z posiadanej wiedzy ﬁlozoﬁcznej,
proponuje metody rozwiązywania sporów i konﬂiktów
wynikających z kulturowych uprzedzeń.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

58

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Specyﬁka ﬁlozoﬁi – znaczenie ﬁlozoﬁi w kulturze, specyﬁka ﬁlozoﬁcznego
namysłu; ﬁlozoﬁa a mit i religia; ﬁlozoﬁa, a różne dziedziny ludzkiej aktywności;
koncepcje ﬁlozoﬁi; działy ﬁlozoﬁi: metaﬁzyka, epistemologia, etyka, antropologia,
estetyka, ﬁlozoﬁa społeczna; ﬁlozoﬁa a logika.

W1, U1

2.

Rozwój ﬁlozoﬁi europejskiej - narodziny ﬁlozoﬁi europejskiej; okresy ﬁlozoﬁi
europejskiej; presokratycy, Sokrates, Platon, Arystoteles, szkoły hellenistyczne,
neoplatonizmu, wczesna myśl chrześcijańska - Augustyn, ﬁlozoﬁa scholastyczna –
Tomasz z Akwinu, przewrót Kartezjusza, empiryści brytyjscy, Kant, idealizm
niemiecki - Hegel, pozytywizm, Nietzsche, nurty ﬁlozoﬁi XX w.

W2, U1, K1

3.

Język ﬁlozoﬁi.
Zagadnienia metaﬁzyczne: byt, niebyt, nicość, transcendentalia, monizm,
pluralizm, dualizm, materializm, spirytualizm, realizm, idealizm subiektywny i
obiektywny, ﬁnalizm, determinizm i indeterminizm, Bóg, teizm, panteizm, ateizm.
Zagadnienia epistemologiczne: prawda i jej koncepcje, źródła poznania, kryteria
poznawcze, aprioryzm, empiryzm, racjonalizm, irracjonalizm, epistemologiczny
idealizm a realizm, agnostycyzm, sceptycyzm, granice poznania a idealizm
transcendentalny, problem języka.
Zagadnienia antropologiczne: natura człowieka, ciało, dusza, umysł, świadomość,
osoba, wolność człowieka.
Zagadnienia etyczne: moralność, etyka, dobro, wartość moralna, normy moralne,
powinność, obowiązek, wolność woli.

W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach. Dopuszcza się tylko dwie nieobecności.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach. Dopuszcza się dwie nieobecności.

Sylabusy
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Środowisko geograﬁczne Bliskiego Wschodu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.110.5cdbef6dcb94f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Geograﬁa społeczno-ekonomiczna i gospodarka
przestrzenna

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Klasyﬁkacja ISCED
0532Nauki o Ziemi

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

- student zna granice i wszystkie państwa regionu Bliskiego Wschodu, umie wskazać główne podregiony (podział
na Afrykę Północną i Azję Południowo-Zachodnią) i ich granice, zna też kryteria ich wyznaczania

C2

- student zna podstawowe obiekty w przestrzeni geograﬁcznej Bliskiego Wschodu i potraﬁ wskazać je na mapie

C3

- student zna zarys rozwoju paleogeograﬁcznego tego regionu i jego wpływ na aktualną tektonikę i sejsmikę,
rozumie także wpływ głównych jednostek tektonicznych na charakter ukształtowania powierzchni i zasoby
surowcowe

C4

- student potraﬁ omówić najważniejsze regiony ﬁzycznogeograﬁczne Bliskiego Wschodu, charakter ich
funkcjonowania w ciągu roku, orientuje się także w kwestii katastrof przyrodniczych nawiedzających ten obszar
(gł. trzęsienia ziemi) i ich wpływu na życie mieszkańców oraz działalność gospodarczą

C5

- student zna podstawowe problemy ludnościowe regionu i ich zróżnicowanie w wybranych krajach (m.in.
zagadnienia migracji w strefach konﬂiktów zbrojnych czy zróżnicowania religijnego), orientuje się
w najważniejszych zagadnieniach społeczno-gospodarczych wybranych krajów, potraﬁ przedstawić ważniejsze
cechy rozwoju ekonomicznego podregionów Bliskiego Wschodu, jak też umie wyjaśnić uwarunkowania
środowiska przyrodniczego na wybrane procesy gospodarcze w poszczególnych krajach (na rozwój rolnictwa,
przemysłu, transportu i turystyki)

C6

- student rozpoznaje główne rejony konﬂiktów polityczno-ustrojowych w obszarze Bliskiego Wschodu, potraﬁąc
podać ich przyczyny

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

– zna rozwój środowiska przyrodniczego Bliskiego
Wschodu na tle całego kontynentu, jego wpływ
na obecną tektonikę i sejsmikę, jak i zasadnicze cechy
środowiska przyrodniczego tego regionu

SBI_K1_W01

egzamin pisemny

W2

– potraﬁ scharakteryzować ważniejsze regiony
Bliskiego Wschodu i omówić najważniejsze
zagadnienia dotyczące ludności (m.in. struktury
społeczne, kultura, religia, obyczaje)

SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03

egzamin pisemny

W3

– zna aktualne problemy społeczno-gospodarcze
wybranych państw regionu Bliskiego Wschodu na tle
regionalnego i światowego systemu ekonomicznego

SBI_K1_W04

egzamin pisemny

U1

– posiada umiejętność rozumienia, analizowania
i interpretowania zjawisk kulturowych, religijnych
i społeczno-gospodarczych, specyﬁcznych dla krajów
Bliskiego Wschodu

SBI_K1_U02, SBI_K1_U04

egzamin pisemny

U2

– potraﬁ wyjaśnić uwarunkowania środowiskowe dla
wybranych procesów gospodarczych regionu (np.
na rozwój rolnictwa, przemysłu czy turystyki) w dobie
globalizacji

SBI_K1_U01, SBI_K1_U04

egzamin pisemny

SBI_K1_K04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Sylabusy

– ma świadomość odpowiedzialności i znaczenia
wartości kulturowych i godności człowieka na różnych
poziomach rzeczywistości społecznej
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

przygotowanie do egzaminu

40

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
105

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.

Podział Bliskiego Wschodu na podregiony – kryteria i przebieg granic. Środowisko
przyrodnicze Afryki Północnej. Wpływ budowy geologicznej na formy rzeźby i
rozmieszczenie ważniejszych surowców mineralnych. Najważniejsze cechy klimatu
i stosunków wodnych (szczególnie zasobów wodnych) oraz ich wpływ na wybrane
aspekty rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.

W1, U2

2.

Główne typy gleb. Przegląd formacji roślinnych i zarys zoogeograﬁczny. Katastrofy
przyrodnicze w regionie (gł. trzęsienia ziemi, osuwiska, powodzie). Regiony
ﬁzycznogeograﬁczne Afryki Północnej.

W1, U2

3.

Zagadnienia społeczno-gospodarcze regionu Afryki Północnej: podziały
administracyjne, struktury demograﬁczno-społeczne, wysoki przyrost naturalny,
emigracja zarobkowa do państw południowej Europy, rola islamu w kulturze i
życiu politycznym. Dominacja stolic w sieci miejskiej, wewnętrzne zróżnicowanie
wielkich miast (dzielnice tradycyjne i nowoczesne). Dziedzictwo kolonialne i
obecne czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego.

W2, W3, U1

4.

Charakterystyka wybranych państw regionu (Maroko, Algieria, Tunezja, Libia,
Egipt) - zarys historii, współczesne zróżnicowanie demograﬁczno-etniczne, poziom
urbanizacji, znaczenie głównych działów gospodarki (rolnictwo, górnictwo,
przemysł przetwórczy, transport, handel zagraniczny, turystyka).

W3, K1

5.

Zarys geograﬁi ﬁzycznej państw Azji Południowo-Zachodniej. Historia geologiczna
i ogólny zarys tektoniki Azji Południowo-Zachodniej. Wpływ budowy geologicznej
na rzeźbę i rozmieszczenie surowców mineralnych. Obszary górskie jako bariery
środowiskowe (bariery klimatyczne, migracyjne) oraz bariery dla rozwoju
gospodarki (bariery dla osadnictwa i transportu). Najważniejsze cechy klimatu i
stosunków wodnych oraz ich wpływ na wybrane aspekty rozwoju społecznogospodarczego regionu.

W1, U2

6.

Podstawowe typy gleb regionu. Przegląd charakterystycznych formacji roślinnych i
zarys zoogeograﬁczny. Regiony ﬁzycznogeograﬁczne Azji Południowo-Zachodniej. W1, U2
Katastrofy przyrodnicze w regionie (gł. trzęsienia ziemi) na rozwój gospodarczy.

Sylabusy
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7.

Zagadnienia społeczno-gospodarcze regionu Azji Południowo-Zachodniej:
struktury demograﬁczne, imigranci zarobkowi w państwach nad Zatoką Perską,
znaczenie islamu w kulturze i polityce, konﬂikty polityczne w regionie (przeszłość
kolonialna, kwestia Palestyny i Kurdystanu, wojny w Syrii i Jemenie), rola ropy
naftowej w gospodarce regionu i nowe kierunki rozwoju gospodarki.
Przekształcenia starych miast i rola nowych ośrodków miejskich.

W2, W3, U1

8.

Charakterystyka wybranych państw (Izrael, Arabia Saudyjska, Irak, Iran, Turcja) zróżnicowanie etniczne i społeczne, dominacja ośrodków stołecznych, znaczenie
głównych działów gospodarki (rolnictwo, górnictwo, przemysł przetwórczy,
transport, handel zagraniczny, turystyka).

W3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

ocena bardzo dobra - 90% ogólnej sumy punktów, ocena plus dobra - 80%
ogólnej sumy punktów, ocena dobra - 70% ogólnej sumy punktów, ocena
plus dostateczna - 60% ogólnej sumy punktów, ocena dostateczna - 50%
+ 1 ogólnej sumy punktów, ocena niedostateczna - 50% i poniżej, ogólnej
sumy punktów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Historia społeczno-polityczna współczesnego Izraela
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.110.5cdbef6df3fb5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student(ka) zna procesy interakcji politycznych
i kulturowych w krajach Bliskiego Wschodu

SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W04,
SBI_K1_W05

egzamin pisemny

W2

Student(ka) rozumie procesy zmiany struktur,
systemów wartości, instytucji oraz typów więzi
społecznej w procesach zmian społecznych na Bliskim
Wschodzie ze szczególnym uwzględnieniem Izraela

SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

Student(ka) potraﬁ rozpoznać i wykorzystać wiedzę
teoretyczną do samodzielnej i krytycznej analizy
społeczności izraelskiej w rzeczywistości
bliskowschodniej

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U03

egzamin pisemny

U2

Student(ka) potraﬁ analizować i interpretować
konkretne zjawiska polityczne i społeczne, zachodzące
na obszarze Bliskiego Wschodu ze szczególnym
uwzględnieniem Izraela

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U03

egzamin pisemny

SBI_K1_K01, SBI_K1_K02,
SBI_K1_K03

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student(ka) ma świadomość znaczenia wartości
kulturowych i godności człowieka na różnych
poziomach rzeczywistości społecznej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Sytuacja polityczna i społeczna Lewantu w XIX wieku. Fale emigracji do Izraela.

W1, W2, U2, K1

2.

Sytuacja ludności żydowskiej i arabskiej do utworzenia Mandatu Palestyńskiego.

W1, W2, U1, U2, K1

3.

Mandat Palestyński – organizacja społeczności żydowskiej w Erec Israel (partie,
związki, osadnictwo, samoobrona).

W1, W2, U2, K1

4.

Ludność arabska a Mandat Palestyński

W1, W2, U2, K1

5.

Podział mandatu i Powstanie Państwa Izraela (rezolucja ONZ, zaangażowane
strony, rezultat I wojny izraelsko-arabskiej).

W1, W2, U1, U2, K1

6.

II wojna izraelsko-arabska (wojna sueska) – przyczyny, główni uczestnicy, rezultat.

W1, W2, U1, U2, K1

7.

Wojna sześciodniowa (przyczyny, rezultat).

W1, W2, U1, U2, K1

8.

Wojna na wyniszczenie a polityka Izraela i Egiptu.

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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9.

Wojna Jom Kipur (przyczyny, zaangażowane strony, rezultat).

W1, W2, U1, U2, K1

10.

V wojna izraelsko-arabska (inwazja na Liban) - przyczyny, zaangażowane strony,
rezultat.

W1, W2, U1, U2, K1

11.

Powstanie Palestyńczyków (intifada) XII 1987.

W1, W2, U1, U2, K1

12.

Przemiany polityczne w Izraelu i krajach sąsiednich (1970-2006): Egipt, Syria,
Liban, Autonomia Palestyńska (powstanie, przywódcy).

W1, W2, U1, U2, K1

13.

Stosunki dyplomatyczne Izraela z krajami arabskimi.

W1, W2, U1, U2, K1

14.

Premierzy Izraela i ich rola w kolejnych konﬂiktach i negocjacjach.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Dopuszczenie do egzaminu: a) dopuszczalne są trzy nieusprawiedliwione
nieobecności, b) w przypadku większej liczby nieobecności wymagane jest
opracowanie dodatkowego materiału wskazanego przez prowadzącego
(minimum 6 stron znormalizowanych, przypisy oraz bibliograﬁa) Forma
egzaminu: c) egzamin pisemny w formie pytań otwartych i zamkniętych,
d) uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu, tj. 3,0 = 60% egzaminu
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Historia społeczno-polityczna krajów muzułmańskich na Bliskim Wschodzie
I (VII - XIX wiek)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.110.5cdbef6e51921.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wykładu jest zapoznanie studenta z dziejami świata muzułmańskiego, który zaszczepiał się na różnych
kulturach (muzułmańskie dynastie: arabskie, berberskie, perskie i tureckie itd.). Ukazany zostanie dynamizm
interakcji kulturowych, religijnych, społecznych i politycznych w świecie islamu na przestrzeni kilkunastu wieków,
bez którego niemożliwe jest zrozumienie współczesnej kondycji krajów muzułmańskich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

1. Posiada wiedzę z zakresu interpretacji faktów
historycznych z uwzględnieniem różnych
determinantów dogmatycznych, kulturowych
i politycznych świata muzułmańskiego.

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W04,
SBI_K1_W05

esej, egzamin pisemny /
ustny

W2

2. Posiada zarys diachronicznej struktury dziejów
świata muzułmańskiego od VII wieku do połowy XIX
wieku.

SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03

esej, egzamin pisemny /
ustny

W3

3. Posiada wiedzę z zakresu nauk pomocniczych
historii odnośnie do świata muzułmańskiego.

SBI_K1_W05

esej, egzamin pisemny /
ustny

W4

4. Posiada nie tylko podstawową wiedzę z zakresu
dziejów świata muzułmańskiego ale również zna
najnowsze interpretacje oraz reinterpretacje wielu
fenomenów z tej historii.

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W04

esej, egzamin pisemny /
ustny

W5

5. Zna metody analizy i interpretacji źródeł
historycznych, takich jak np. kroniki, typowe dla
historii świata muzułmańskiego.

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W05

esej, egzamin pisemny /
ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

1. Potraﬁ analizować oraz krytycznie interpretować
informacje z zakresu historii świata islamu
z wykorzystaniem różnych źródeł.

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U03, SBI_K1_U04,
SBI_K1_U05

esej, egzamin pisemny /
ustny

U2

2. Potraﬁ rozpoznać różne typy interpretacji i wizji
dziejów stosowanych obecnie w polityce historycznej
wielu krajów muzułmańskich (określanie znaczeń,
oddziaływania społecznego i miejsca w procesie
historyczno-kulturowym).

SBI_K1_U02, SBI_K1_U04,
SBI_K1_U05

esej, egzamin pisemny /
ustny

U3

3. Potraﬁ wykorzystywać podstawowe ujęcia
teoretyczne, paradygmaty badawcze oraz dbać
o doprecyzowanie pojęć, które są wyznacznikami
w dla dziejów świata islamu.

SBI_K1_U02, SBI_K1_U03

esej, egzamin pisemny /
ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do wykorzystania interpretacji
zjawisk i procesów historycznych do dialogu kultur
w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej

SBI_K1_K02, SBI_K1_K03,
SBI_K1_K04

esej, egzamin pisemny /
ustny

K2

2. Student potraﬁ zastosować w ramach dialogu kultur
i religii te oryginalne aspekty z historii islamu, które
kiedyś dynamizowały kulturę muzułmańską i czyniły ją
otwartą na nowe ujęcia kulturowe, polityczne
i społeczne.

SBI_K1_K02, SBI_K1_K04

esej, egzamin pisemny /
ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

10

analiza źródeł historycznych

20

przygotowanie eseju

30

Sylabusy
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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.

1. Geograﬁczny zakres świata islamu oraz periodyzacja dziejów świata
muzułmańskiego; Arabia przedmuzułmańska, wystąpienie Mahometa.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2

2.

2. Kalifowie sprawiedliwi (634-661): narodziny szyizmu i charydżyzmu

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2

3.

3. Dynastia Umajjadów

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2

4.

4. Abbasydzi – złoty wiek islamu

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2

5.

5. Decentralizacja kalifatu: Okres regionalnych państw muzułmańskich
(Berberowie, Persowie)

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2

6.

6. Decentralizacja kalifatu: Fatymidzi, hiszpańscy Umajjadzi itd.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2

7.

7. Element turecki: Seldżucy

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2

8.

8. Wyprawy krzyżowe (Ajjubidzi)

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2

9.

9. Mamelucy i mongolska inwazja. Rozwój Islamu w Czarnej Afryce, Indiach,
Chinach oraz Azji Południowo-Wschodniej

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2

10.

10. Mozaika świata islamu: okres podziałów a lokalne muzułmańskie mocarstwa
(m.in. Imperiów Mogołów)

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2

11.

11. Perscy Safawidzi

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2

12.

12. Narodziny i rozwój Imperium Osmańskiego

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2

13.

13. Od potęgi Turcji Osmańskiej do jej śmiertelnego kryzysu

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2

14.

14. Wahabici, kolonializm – sytuacja świata islamu w I połowie XIX wieku

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

OBOWIĄZKOWE UCZESTNICTWO W WYKŁADACH (dwie
esej, egzamin pisemny / ustny nieusprawiedliwione nieobecności) NAPISANIE PRACY
SEMESTRALNEJ ZALICZENIE EGZAMINU

Wymagania wstępne i dodatkowe
1. OBOWIĄZKOWA OBECNOŚĆ. Dozwolone dwie nieusprawiedliwione nieobecności. Ze względu na syntezowanie dużych
zakresów do egzaminu bardzo przydatne są notatki z wykładów. Podstawą zaliczenia jest przyswojenie sobie wiadomości
podanych na wykładach, treści podręcznika i lektur (egzamin pisemny w formie testu) oraz przygotowanie pisemnej pracy
semestralnej na temat podany przez wykładowcę. 2. Znajomość języka angielskiego lub innych języków kongresowych (ze
względu na konieczność wykorzystania literatury obcojęzycznej w pracy semestralnej).

Sylabusy
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Mniejszości religijne i etniczne na Bliskim Wschodzie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.110.5cdbef6e29cb9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z głównymi mniejszościami religijnymi i etnicznymi na Bliskim Wschodzie

C2

Przekazanie wiedzy z zakresu zjawisk kulturowych, religijnych i społecznych typowych dla omawianych grup
etnicznych i religijnych

C3

Uświadomienie słuchaczom różnic doktrynalnych, kulturowych, społecznych i religijnych wśród społeczności
bliskowschodnich

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student zna podstawowe mniejszości religijne
i etniczne na Bliskim Wschodzie

SBI_K1_W02

egzamin pisemny

W2

student rozumie zjawiska kulturowe, religijne
i społeczne typowe dla omawianych grup etnicznych
i religijnych

SBI_K1_W01

egzamin pisemny

U1

student potraﬁ prognozować procesy społeczne,
ekonomiczne i polityczne na Bliskim Wschodzie
wpływające na przetrwanie, rozwój lub zagrożenie
danej wspólnoty religijnej lub etnicznej

SBI_K1_U01

egzamin pisemny

U2

potraﬁ wymienić różnice doktrynalne, kulturowe,
społeczne i religijne

SBI_K1_U02

egzamin pisemny

SBI_K1_K03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest gotów do zwiększania swoich kompetencji
poprzez uczestnictwo w projektach mających na celu
szerzenie wiedzy na temat wieloetnicznych
i wielokuturowych społeczeństw Bliskiego Wschodu
i Afryki Północnej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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 mniejszości religijnych i etnicznych na Bliskim Wschodzie

W2

2.

Samarytanie

W1, W2, U1, U2

3.

Karaimi (Karaici) na Bliskim Wschodzie i w dawnej Rzeczypospolitej

W1, W2, U1, U2

4.

Beta Israel (Falasze) w Etiopii i w Izraelu

W1, W2, U1, U2

5.

Mandejczycy – ostatni gnostycy

W1, W2, U1, U2

Sylabusy
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6.

Syryjczycy

W1, W2, U1, U2

7.

Koptowie

W1, W2, U1, U2

8.

Ormianie (jako mniejszość i jako naród)

W1, W2, U1, U2

9.

Zaratusztrianie

W1, W2, U1, U2

10.

Kurdowie (jedność czy różnorodność?)

W1, W2, U1, U2

11.

Jazydzi

W1, W2, U1, U2

12.

Druzowie

W1, W2, U1, U2

13.

Bahaici

W1, W2, U1, U2

14.

Alawici

W1, W2, U1, U2

15.

Czerkiesi i Turkmeni

W1, W2, U1, U2

16.

Historia, kultura, religia i język głównych mniejszości religijnych na Bliskim
Wschodzie

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Dopuszczenie do egzaminu: a) dopuszczalne są trzy nieusprawiedliwione
nieobecności, b) w przypadku większej liczby nieobecności wymagane jest
opracowanie dodatkowego materiału wskazanego przez prowadzącego
(minimum 6 stron znormalizowanych, przypisy oraz bibliograﬁa) Forma
egzaminu: c) egzamin pisemny, d) uzyskanie pozytywnej oceny z
egzaminu, tj. 3,0 = 60% egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
a) dopuszczalne są trzy nieobecności nieusprawiedliwione; b) w przypadku większej liczby nieobecności warunkiem
dopiuszczenia do egzaminu jest pisemne opracowanie dodatkowego materiału wskazanego przez wykładowcę (minimum 6
stron znormalizowanych, przypisy i bibliograﬁa; c) egzamin w formie pisemnej; d) zaliczenie egzaminu: 60% = dst (3,0)

Sylabusy
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Wstęp do islamu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.110.5cc2eda4a72e3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wykładu jest ukazanie złożoność fenomenu islamu. Wykład komplementarnie uwzględnia trzy poziomy
wiadomości o islamie: 1. klasyczne tematy związane z większością sunnicką (dogmaty, obowiązki prawo
i teologia itd.), 2. podziały ummy muzułmańskiej od śmierci Mahometa do czasów współczesnych (sunnizm
a szyizm, odłamy szyickie, religia druzów, jezydów, bahaistów, Ahmadijja itd.), 3. różnorodność kulturową
poszczególnych lokalnych wspólnot muzułmańskich, która nakłada się na podziały teologiczne (analiza kondycji
islamu od Maghrebu do świata malajskiego).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawową wiedzę o człowieku, jako podmiocie
konstytuującym kulturę muzułmańską i arabską, zna
podstawową terminologię religijną islamu,

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W03

egzamin pisemny

W2

zna i rozumie podstawowe metody analizy
i interpretacji muzułmańskich tekstów religijnych ich
wykorzystania,

SBI_K1_W01

egzamin pisemny

W3

ma świadomość złożonego charakteru kultury
symbolicznej islamu w jej historycznych i regionalnych
kontekstach,

SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03

egzamin pisemny

W4

ma wiedzę o procesach interakcji religijnych
w realiach Bliskiego Wschodu oraz o procesach zmian
systemów wartości,

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03

egzamin pisemny

W5

posiada podstawowe umiejętności wyszukiwania,
krytycznej oceny, analizowania i wykorzystywania
informacji płynącej źródeł konstytutywnych islamu.

SBI_K1_W04,
SBI_K1_W05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozpoznawać i interpretować wartości różnych grup
muzułmańskich na Bliskim i Dalekim Wschodzie oraz
Afryce.

SBI_K1_U03, SBI_K1_U04,
SBI_K1_U05

egzamin pisemny

U2

Student potraﬁ doceniać znaczenie muzułmańskiego
dziedzictwa kulturowego oraz jego wpływu
na przemiany w Azji i Afryce.

SBI_K1_U02, SBI_K1_U03

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podjęcia kluczowych wyzwań i pojawiających się
w procesie interakcji religijnych i dialogu
międzyreliginego na Bliskim Wschodzie,

SBI_K1_K01, SBI_K1_K02,
SBI_K1_K03, SBI_K1_K04

egzamin pisemny

K2

student potraﬁ proponować sposoby praktycznego
rozwiązywania napięć religijnych w Azji i Afryce,

SBI_K1_K02, SBI_K1_K03

egzamin pisemny

K3

student potraﬁ myśleć i działać w sposób
przedsiębiorczy spełniając rolę moderatora, animatora
i konsultanta w dialogu i współpracy pomiędzy
wyznawcami islamu a pluralistycznym
społeczeństwem Zachodu.

SBI_K1_K01, SBI_K1_K02,
SBI_K1_K04

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

25

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. ŚWIAT ARABSKI PRZED NARODZINAMI ISLAMU:
- dżahilijja określenie,
- dżahilijja - cechy,
- Arabowie w przedmuzułmańskich źródłach babilońskich,
- egipskich,
- żydowskich (biblijnych)
- klasycznych,

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1

2.

2. MAHOMET,
- życie,
- twórca religii i prawa,
- narodziny wspólnoty muzułmańskiej,

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1

3.

3. KORAN,
- powstanie,
- podział,
- hermeneutyka Koranu w świecie islamu,
- rozumienie objawienia,
- typy egzegezy,
- kontrowersje wokół krytycznego badania świętej księgi,

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1, K2, K3

4.

4. DOGMATY ISLAMU:
- Bóg
- angelologia i demonologia
- eschatologia
- księgo święte
- prorocy
FILARY ISLAMU:
- szahada,
- modlitwa,
- post,
- jałmużna,
- pielgrzymka (hadżdż)

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1, K2, K3

5.

5. DŻIHAD:
- dżihad w Koranie,
- dżihad w sunnie,
- dżihad w okresie zmagań z Bizancjum
- dżihad w dobie kolonializmu
- dżihad na usługach fundamentalistów
- współczesna ewolucja idei dżihadu
- męczeństwo w islamie
MORALNOŚĆ ISLAMU:
- działania konieczne
- działania chwalebne
- działania dozwolone
- czyny naganne
- czyny zakazane
- alkohol
- apostazja
- homoseksualizm
- okaleczanie genitaliów

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1, K2, K3

6.

6. ŚWIĘTA ISLAMU:
- Ramadan,
- tzw. 5 świętych nocy,
- ‘Id al-Fitr
- ‘Id al-Adha
- Arafa
-‘Aszura,

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1, K2, K3

Sylabusy
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7.

7. TRADYCJA MUZUŁMAŃSKA:
- pojęcia: hadis, sunna,
- geneza i rozwój
- tradycjoniści (Sześć ksiąg islamu) UWAGA! – Daleki Wschód – tylko Buchari oraz
Al-Muslim, Bliski Wschód – wszyscy autorzy sześciu Ksiąg Islamu
- hadisy szyickie
- powstanie sunny według autorów muzułmańskich (2 główne stanowiska)
- powstanie sunny według orientalistów zachodnich (2 główne stanowiska)

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1, K2, K3

8. SZARIAT — MUZUŁMAŃSKIE SZKOŁY PRAWNE:

8.

- porządek źródeł w islamie
- zasady interpretowania źródeł religijnych w islamie sunnickim
- szkoła hanaﬁcka
- szkoła szaﬁ’icka
- szkoła malikicka
- szkoła hanbalicka (wahabizm, salaﬁzm)

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1, K2, K3

9.

9. UMMA MUZUŁMAŃSKA PO ŚMIERCI MAHOMETA:
- sunnici,
- szyici,
- charydżyci,
- druzowie,
- alawici,
- alewici,
- Ahmadijja

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1, K2, K3

10.

10. OBLICZA ISLAMU
- islam w Maghrebie
- islam w tzw. „Czarnej Afryce”
- islam w kontekście wojny domowej w Syrii

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1, K2, K3

11.

11. OBLICZA ISLAMU
- islam w Iranie
- islam w Pakistanie
- islam w Indiach (Sytuacja napięcia muzułmańsko-hinduskiego w Indiach)
- islam w Chinach
- islam w świecie malajskim

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1, K2, K3

12.

12. RODZINA I PRACA
- strój kobiet
- broda
- turban
- zadania kobiety
- rola mężczyzny
- kary cielesne kobiet
- poligamia
- rozwód

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1, K2, K3

13.

13. ISLAM A MNIEJSZOŚCI RELIGIJNE (CHRZEŚCIJANIE)
- Koran o chrześcijanach
- ograniczenia Karty ‘Umara
- podatki
- strój wyróżniający

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1, K2, K3

14.

14. KONFLIKT NIEKTÓRYCH ZAPISÓW SZARIATU Z KONWENCJAMI PRAW
CZŁOWIEKA ONZ
- zakaz poślubiania muzułmanki przez nie-muzułmanina
- kara śmierci za zmianę religii
- ograniczenia kultu
- bluźnierstwo

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1, K2, K3

15.

15. MODERNIZACJA ISLAMU
- racje za modernizacją islamu,
- modernizacja islamu z pozycji Zachodu
- rewizja teorii modernizacji islamu
- złożony fenomen modernizacji wewnątrz islamu

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1, K2, K3

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH OBOWIĄZKOWA (dwie nieusprawiedliwione
nieobecności) egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe
1. OBOWIĄZKOWA OBECNOŚĆ. Dozwolone dwie nieusprawiedliwione nieobecności. Ze względu na syntezowanie dużych
zakresów do egzaminu bardzo przydatne są notatki z wykładów. Podstawą zaliczenia jest przyswojenie sobie wiadomości
podanych na wykładach, treści podręcznika i lektur (egzamin pisemny w formie testu) oraz przygotowanie pisemnej pracy
semestralnej na temat podany przez wykładowcę. 2. Znajomość języka angielskiego lub innych języków kongresowych (ze
względu na konieczność wykorzystania literatury obcojęzycznej w pracy semestralnej).

Sylabusy
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Metodyka analizy tekstów naukowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.110.5cc2eda4c2c30.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem jest zapoznanie studentów z podstawowymi paradygmatami tekstów naukowych w obrębie nauk
społecznych, kulturowych i politologicznych

C2

Celem jest wypracowanie u studenta umiejętności krytycznego i samodzielnego analizowania tekstów naukowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie podstawowe paradygmaty
tekstów naukowych w obrębie w szczególności nauk
społecznych

SBI_K1_W01

zaliczenie pisemne

W2

Student zna i rozumie podstawowe struktury tekstów
nukowych

SBI_K1_W01

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ krytycznie i samodzielnie analizować
teksty naukowe

SBI_K1_U01, SBI_K1_U03

zaliczenie pisemne

U2

Student potraﬁ krytycznie ocenić tekst naukowy

SBI_K1_U01

zaliczenie pisemne

SBI_K1_K01

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do ustawicznego doskonalenia
swojej wiedzy i umiejętności w zakresie krytycznego
analizowania tekstów naukowych.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiot porusza zagadnienia związane z pojęciem tekstu naukowego, plagiatu,
przypisów w tekście naukowym, strukturą tekstu naukowego, rekonstrukcją
struktury problemowej badania naukowego. Przedmiot odnosi się także do
zastosowania metod badawczych jako elementu analizy tekstu naukowego,
analizy i rekonstrukcji wnioskowania w badaniach ilościowych i jakościowych,
wykonywania recenzji i analizy tekstu popularnonaukowego.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunki zaliczenia przedmiotu: - obecność: można opuścić nie więcej
aniżeli 3 zajęcia, pozostałe nieobecności wymagają zaliczenia u
prowadzącego; - więcej niż 5 nieobecności powoduje automatyczne
zaliczenie pisemne
niezaliczenie przedmiotu; - kolokwium zaliczeniowe - aktywność: plus
podczas zajęć to 1 punkt doliczany do sumy zdobytych punktów podczas
kolokwium (o ile ocena ta jest pozytywna)
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Szkolenie uniwersyteckie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.110.5cb0a0ede9c2e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Klasyﬁkacja ISCED

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 4

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu struktury Uniwersytetu, Wydziału, Instytutu

C2

Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami sporządzania pism i listów, oraz korzystania ze wzorów
dokumentów

C3

Zapoznanie studentów z zasadami stosowania tytulatury w życiu akademickim (powitania, pożegnania,
przedstawiania, wizytówki i reprezentacja instytucji)

C4

Zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami dot. stypendiów, grantów, konkursów naukowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie strukturę Uniwersytetu

SBI_K1_W02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ samodzielnie sporządzić oﬁcjalne
pismo lub podanie, korzystać z udostępnionych przez
jednostkę wzorów.

SBI_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U2

Student potraﬁ zastosować zasady obowiązujące
w komunikacji bezpośredniej i pośredniej
z dydaktykami oraz innymi pracownikami uczelni

SBI_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U3

Student potraﬁ wyszukać podstawowe informacje dot.
stypendiów, grantów, konkursów naukowych.

SBI_K1_U03

zaliczenie na ocenę

SBI_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do zastosowania odpowiednich
zasad autoprezentacji w zależności od typu sytuacji
uczelnianych (egzaminy, rozmowy kwaliﬁkacyjne, itp).

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

4

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
4

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
4

ECTS
0.1

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Struktura Uniwersytetu, Wydziału oraz Instytutu

W1, U1

2.

Precedencja i tytulatura w życiu akademickim

U1, U2

3.

Zasady poprawnej korespondencji: sporządzanie pism, listów i podań

U1, U2

4.

Stypendia, granty i konkursy naukowe

U3

5.

Zasady autoprezentacji w zależności od typu sytuacji uczelnianych

K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
uzyskanie minimum 51% punktów z testu końcowego, obecność na
zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Lektorat języka arabskiego poz. 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.130.5cdbef6eeeeea.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 90

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 90

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kurs praktycznej nauki literackiego języka arabskiego (Modern Standard Arabic) na poziomie podstawowym
(poziom pierwszy)

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
SBI_K1_W04

zaliczenie na ocenę,
egzamin

U1

Posiada podstawowy zakres kompetencji
komunikacyjnych w celu animowania procesów
rozumienia, dialogu, współpracy i wymiany
międzykulturowej między społecznościami świata
arabskiego i Zachodu.

SBI_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
egzamin

U2

Posiada umiejętności językowe w zakresie dziedzin
nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla
studiowanego kierunku, zgodne z wymaganiami
określonymi dla poziomu A1/A2 Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

SBI_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
egzamin

SBI_K1_K02, SBI_K1_K04

zaliczenie na ocenę,
egzamin

W1

Ma podstawową wiedzę na temat języka i sytuacji
językowej w świecie arabskim.

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym
w przestrzeni międzykulturowej wykazując się
podstawowym poziomem kompetencji komunikacyjnej
wykorzystując nowoczesne instrumenty cywilizacji
medialnej.

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

90

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie do testu zaliczeniowego

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

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

Sylabusy
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przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

przygotowanie do egzaminu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Kurs praktycznej nauki literackiego języka arabskiego (Modern Standard Arabic)
na poziomie podstawowym (poziom pierwszy). Omówienie sytuacji językowej w
świecie arabskim. Nauka alfabetu arabskiego. Nauka fonetyki. Nauka
podstawowych struktur frazeologicznych i gramatycznych. Nauka słownictwa
związanego z tematyką życia codziennego. Szczególny nacisk położony na:
podstawowe formy grzecznościowe oraz wyrażenia używane w życiu codziennym;
podawanie podstawowych danych (imiona, nazwiska, adresy, numery telefonów,
.....), przedstawianie siebie i innych, opowiadanie o sobie i o rodzinie; opisywanie
pomieszczeń, domu, mieszkania, sali lekcyjnej, miasta, przedmiotów, osób;
podstawowe nazewnictwo geograﬁczne: nazwy krajów, miast, kontynentów,
wybranych rzek, mórz; określanie pochodzenia, określanie kierunków i miejsc;
codzienne czynności; słownictwo i wyrażenia związane z uczestniczeniem w lekcji W1, U1, U2, K1
j. arabskiego; dialogi w restauracji i kawiarni: lista dań, ceny i rachunki;
podstawowe zakupy: jedzenie i picie; inne produkty codziennego użytku (na targu,
w sklepie spożywczym, w aptece, na poczcie); miejsca pracy i zawody; opisywanie
pogody; określanie czasu: godziny, pory dnia, pory roku, miesiące, proste daty;
pytanie o drogę; podróże – środki lokomocji, zwiedzanie, na dworcu autobusowym
i kolejowym, na lotnisku, w hotelu; podstawowe słownictwo związane z polityką i j.
mediów; szkoły i uniwersytet – podstawowe nazewnictwo (struktura, kierunki,
zajęcia, poziomy nauczania, nazwy przedmiotów); wizyta u lekarza; załatwianie
formalności w banku i kantorze; hobby i rozrywka – podstawowe zagadnienia;
plany wakacyjne; pisanie krótkich listów i kartek pocztowych; wypełnianie
prostych formularzy.

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, inscenizacja, wykład z prezentacją multimedialną, gra dydaktyczna, rozwiązywanie
zadań, metody e-learningowe, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

lektorat

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Kurs zakończony egzaminem rocznym. Egzamin składa się z części
pisemnej i ustnej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie
semestru zimowego i letniego na ocenę. Zaliczenie semestru: Podstawą
zaliczenie na ocenę oceny semestralnej jest średnia ocen z dwóch sprawdzianów (w formie
pisemnej i ustnej). Ponadto na ocenę semestralną ma również wpływ
średnia ocen z: kartkówek, odpowiedzi ustnych i zadań domowych. Nie
dopuszcza się więcej niż 6 nieobecności w ciągu semestru.
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Semestr 2
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, wykład z prezentacją multimedialną, konwersatorium
językowe, rozwiązywanie zadań, gra dydaktyczna, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Kurs zakończony egzaminem rocznym. Egzamin składa się z części
pisemnej i ustnej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest
zaliczenie semestru zimowego i letniego na ocenę. Zaliczenie
semestru: Podstawą oceny semestralnej jest średnia ocen z dwóch
sprawdzianów (w formie pisemnej i ustnej). Ponadto na ocenę
semestralną ma również wpływ średnia ocen z: kartkówek,
odpowiedzi ustnych i zadań domowych. Nie dopuszcza się więcej
niż 6 nieobecności w ciągu semestru.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość j. angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne korzystanie z podręczników.

Sylabusy
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Lektorat języka hebrajskiego poz. 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.130.5cdbef6f2966c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 90

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 90

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Nauka języka hebrajskiego współczesnego na poziomie początkującym (Alef)

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student posiada podstawową wiedzę na temat
współczesnego języka hebrajskiego używanego
w Państwie Izrael

SBI_K1_W01

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

SBI_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

SBI_K1_K01, SBI_K1_K02

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Posiada podstawowy zakres kompetencji
komunikacyjnych w celu animowania procesów
rozumienia, dialogu, współpracy i wymiany kulturowej
ze społeczeństwem Izraela

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do ciągłego zwiększania swoich
kompetencji językowych oraz kształtowania
umiejętności komunikacyjnych, w ramach
współczesnego języka hebrajskiego na poziomie
podstawowym

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

90

Przygotowanie do sprawdzianów

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

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 sprawdzianów

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Alfabet hebrajski (drukowany i kursywa) oraz zasady stosowania wokalizacji
(nikud)

W1, U1, K1

2.

Składnia: zdania nominalne, zdania czasownikowe, zdania bezosobowe, zdania z
bezokolicznikiem, zadawanie pytań, zdania dopełnieniowe – mowa zależna, zdania
W1, U1, K1
wynikowe, zdania przyczynowe, wyrażenia bezosobowe. Zaimki osobowe, zaimki
wskazujące. Podstawowe przyimki: odmiana przez osoby, przyimki z określonymi
rzeczownikami. Status constructus.

3.

Czasownik: koniugacja pa'al (paradygmaty: regularny,  פ״י, ל״ע, ל״א, ל״ה, )ע״וw
czasie teraźniejszym i przeszłym, koniugacja pi’el (paradygmat regularny) w
czasie teraźniejszym i przeszłym, koniugacja hi’ﬁl (paradygmat regularny) w
czasie teraźniejszym i przeszłym, koniugacja hitpa’el (paradygmat regularny) w
czasie teraźniejszym i przeszłym. Odmiana rzeczownika i przymiotnika przez
osoby i liczby, ustalanie zgodności.

W1, U1, K1

4.

Słownictwo w zakresie podstawowym związane z tematyką dnia codziennego, a w
szczególności: opowiadanie o sobie (dane personalne, płeć, wiek, miejsce
urodzenia, znajomość języków, wykształcenie, zawód), rodzina (opis rodziny,
członkowie rodziny), życie codzienne (rutyna, pory dnia, przedmioty codziennego
użytku, sposoby spędzania wolnego czasu), miejsce zamieszkania (opis
mieszkania, domu, miasta), podstawowe nazewnictwo geograﬁczne (nazwy miast,
państw), miejsca pracy i zawody, środki transportu, edukacja (rodzaje szkół,
nazwy przyborów szkolnych), miejsca (instytucje użyteczności publicznej, punkty
usługowe), żywienie (podstawowe artykuły spożywcze, posiłki, punkty
gastronomiczne, ceny, rachunki), zakupy (sklepy, towary, jednostki miar i wag,
pieniądze), środowisko naturalne (pory roku, pogoda, nazwy zwierząt i roślin),
zdrowie (części ciała, choroba, samopoczucie).

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
metoda projektów, inscenizacja, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań,
konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie na ocenę: średnia ocen uzyskanych z trzech kolokwiów, prac
zaliczenie na ocenę pisemnych i prac domowych. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione
nieobecności podczas zajęć.

Semestr 2

Sylabusy
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Metody nauczania:
metoda projektów, inscenizacja, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań,
konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

lektorat

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na ocenę: średnia ocen uzyskanych z trzech kolokwiów,
prac pisemnych i prac domowych. Egzamin po dwóch semestrach
nauki w formie egzaminu ustnego oraz egzaminu pisemnego
składającego się z trzech części: rozumienie tekstu pisanego,
zagadnienia gramatyczne, pisanie krótkich tekstów (list,
pocztówka, rozprawka itp.). Dopuszczalne są dwie
nieusprawiedliwione nieobecności podczas zajęć. Warunkiem
dopuszczenia do egzaminu jest wcześniejsze zaliczenie zajęć na
ocenę.
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Al-Andalus and Its Heritage. Myth and Reality of Muslim Spain
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.603e4ac286498.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

The student has general, synthetic knowledge regarding Al-Andalus and its heritage

C2

The student is able to name and characterize the basic, distinctive features of the Islamic culture in Spain and
important historical changes in Al-Andalus

C3

The student is aware of the socio-cultural background and historical conditions of Muslim, Christian and Jewish
societies of medieval Spain

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

the socio-cultural background and historical conditions
of Muslim, Christian and Jewish societies of medieval
Spain

SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03

esej

SBI_K1_U02, SBI_K1_U04

esej

SBI_K1_K01, SBI_K1_K03

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

characterize the basic, distinctive features of the
Islamic culture in Spain and important historical
changes in Al-Andalus

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

determining universal values, typical for heritage of
the Al-Andalus and its historical and cultural
continuation

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie eseju

60

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

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 collapse of the Visigothic Kongdom in Spain

W1, U1

2.

The Muslim conquest of Spain and its political and cultural consequences

W1, U1, K1

3.

Coroba Emirate/Caliphate

W1, U1, K1

4.

Los reinos de taifas (the party kings)

W1, U1, K1

5.

Muslims, Christians and Jews under Islamic rule in Spain

W1, U1, K1

6.

"Renaissance of Islam" according to Almoravids and Almohads

W1, U1

7.

Muslim philospophy and educational institutions in Al-Andalus

W1, U1, K1

8.

Hispano-Arabic Poetry

U1

9.

Medieval Hebrew poems of Al-Andalus

W1, U1

Sylabusy
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10.

An Arab Andalusian musical tradition

U1, K1

11.

Muslim architecture of Al-Andalus

U1, K1

12.

Muslims and Jews under Christian rule

W1

13.

The Myth of the Andalusian paradise

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
English

Wymagania wstępne i dodatkowe
a) dopuszczalne są trzy nieobecności nieusprawiedliwione; b) w przypadku większej liczby nieobecności warunkiem
dopuszczenia do egzaminu jest opracowanie dodatkowego materiału wskazanego przez wykładowcę; c) egzamin pisemny; d)
zaliczenie egzaminu: 60%=dst (3,0)

Sylabusy
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Amazigh or Berbers? Native People of Northern Africa: Their History and
Culture
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.6040f497aa10f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

The student has general synthetic knowledge regarding Berbers as an ethnic component native to large parts of
Africa

C2

The student is able to name and characterize the basic distinctive features of Berber culture and important
historical changes in the region

C3

The student is aware of the socio-cultural background and political inﬂuence of Berbers in North Africa and West
Africa

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

the complexity, diversity and importance of Berbers as SBI_K1_W02,
an ethnic group native to North Africa and West Africa SBI_K1_W03

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

recognize historical, cultural and social importance of
various Berber tribes and communities in the past and
present times

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U03, SBI_K1_U04

esej

SBI_K1_K01, SBI_K1_K03

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

forecasting of social, economic and political processes
in North and Westt Africa aﬀecting the survival,
development or threat of a given ethnic community

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie eseju

60

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

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.

Berbers or Amazighen? Names of the Berber tribes

W1, U1

2.

Languages/dialects, scritpure and cutural tradition of Berbers

W1

3.

History of Berber tribes in antiquity and medieval times

U1

4.

Berbers and Islam

U1

5.

Berber inﬂuence in Al-Andalus

U1

6.

Berbers in modern history

W1, U1, K1

7.

Notable persons in of Berber origin in Christian and Islamic history

W1, U1

8.

Berber culture

U1

Sylabusy
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9.

Political consequences of Berber separatism in the past and present times

W1, U1, K1

10.

Religion of Berbers - an overview

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
English

Wymagania wstępne i dodatkowe
a) dopuszczalne są trzy nieobecności nieusprawiedliwione; b) w przypadku większej liczby nieobecności do dopuszczenia do
egzaminu wymagane jest opracowanie dodatkowego materiału wybranego przez wykładowcę (6 stron znormalizowanych,
bibliograﬁa, przypisy); d) zaliczenie przedmiotu: esej (6 stron znormalizowanych, bibliograﬁa, przypisy)

Sylabusy
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Antropologia świata arabskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.5cc2eda7174ed.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem jest przekazanie wiedzy z zakresu złożoności fenomenu arabskiej kultury na Bliskim Wschodzie w ramach
dyscypliny antropologicznej

C2

Celem jest zapoznanie studentów z podstawowymi aspektami kulturowymi i politycznymi, związanymi z różnymi
formami rozwoju arabskiej kultury i polityki

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student(ka) zna podstawową terminologię nauk
humanistycznych i kulturowych, ze szczególnym
uwzględnieniem specyﬁki Bliskiego Wschodu i Afryki
Północnej

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W04,
SBI_K1_W05,
SBI_K1_W06

zaliczenie pisemne

W2

Student(ka) zna i rozumie procesy zmiany struktur,
systemów wartości,instytucji oraz typów więzi
społecznej w procesach zmian społecznych na Bliskim
Wschodzie i Afryki Północnej

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W04,
SBI_K1_W05,
SBI_K1_W06

zaliczenie pisemne

W3

Student(ka) zna i rozumie rolę jednostki w wybranych
społeczeństwach świata arabskiego na Bliskim
Wschodzie i Afryki Północnej

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W04,
SBI_K1_W05,
SBI_K1_W06

zaliczenie pisemne

W4

Student(ka) zna i rozumie schematy przenikania się
różnorodnych tendencji, takich jak religia
na rzeczywistość kulturową i społeczno-polityczną
regionu, zarówno w ujęciu historycznym jak
i współczesnym

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W04,
SBI_K1_W05,
SBI_K1_W06

zaliczenie pisemne

U1

Student(ka) potraﬁ analizować i interpretować
konkretne zjawiska kulturowe,religijne i społeczne
zachodzące na obszarze Bliskiego Wschodu i Afryki
Północnej

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U03, SBI_K1_U04,
SBI_K1_U05

zaliczenie pisemne

U2

Student(ka) potraﬁ wykorzystać wiedzę teoretyczną
do samodzielnej i krytycznej analizy rzeczywistości
bliskowschodniej i północnej Afryki w ujęciu
antropologicznym

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U03, SBI_K1_U04,
SBI_K1_U05

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student(ka) ma świadomość odpowiedzialności
i znaczenia wartości kulturowych i godności człowieka
na różnych poziomach rzeczywistości społecznej

SBI_K1_K01, SBI_K1_K02,
SBI_K1_K03, SBI_K1_K04

zaliczenie pisemne

K2

Student(ka) jest gotów do pogłębiania znajomości
SBI_K1_K01, SBI_K1_K02,
specyﬁki uwarunkowań społecznych świata arabskiego
SBI_K1_K03, SBI_K1_K04
w Afryce Północnej i ich kompleksowego charakteru

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

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Orientalizm, kolonializm i dekolonizacja- ich wpływ na badania antropologiczne
świata arabskiego

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

2.

Dominujące strefy badań antropologicznych w XX w.: plemienność, islam, kobiety
w świecie arabskim

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

3.

Islam- nowe metody badań antropologicznych. Studium przypadku. Nowe sfery
badań antropologicznych: „everyday islam”

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

4.

Wpływ nacjonalizmu panarabskiego i poszczególnych nacjonalizmów
terytorialnych na różne zjawiska kulturowe świata arabskiego

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

5.

Antropologia przemocy; terroryzm a humanizm na Bliskim Wschodzie

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

6.

Antropologia młodzieży i negocjacje wartości kulturowych oraz społecznych na
Bliskim Wschodzie

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

7.

Antropologia oporu i ruchów społecznych na Bliskim Wschodzie, ze szczególny
uwzględnieniem Arabskiej Wiosny

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

8.

Antropologia płci- czynniki religijne, polityczne i społeczne na Bliskim Wschodzie

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

9.

Antropologia prawa, w tym szczególne uwzględnienie szariatu i różnorodnych
form jego interpretacji. Rozwój autorytetów religijnych na Bliskim Wschodzie.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

10.

Antropologia muzyki i sztuki, w tym tworzenie się dzięki nim nowych sieci relacji
pomiędzy młodzieżą arabską na Bliskim Wschodzie, szczególnie ich wykorzystanie
w kontekście Arabskiej Wiosny

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

11.

Antropologia zabawy, wykorzystanie zjawiska organizacji czasu wolnego w
ramach szerszej koncepcji kultury islamskiej i nowych ruchów społecznych i
kulturowych

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

12.

Antropologia turystyki na Bliskim Wschodzie, jej wykorzystanie w ramach
reprezentacji tożsamości, polityki państwowej, idei społecznych i kulturowych
(turystyka halal)

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

13.

Antropologia sportu na Bliskim Wschodzie, jego wykorzystanie w ramach
reprezentacji tożsamości, polityki państwowej, idei społecznych i kulturowych

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

14.

Antropologia miasta, wzajemne relacje kształtowania się przestrzeni publicznej i
kulturowej na Bliskim Wschodzie

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Dopuszczenie do testu: a) dopuszczalne są trzy nieusprawiedliwione
nieobecności, b) w przypadku większej liczby nieobecności wymagane jest
opracowanie dodatkowego materiału wskazanego przez
zaliczenie pisemne
prowadzącego(minimum 6 stron znormalizowanych, przypisy oraz
bibliograﬁa) Forma zaliczenia: c) test pisemny w formie pytań otwartych,
d) uzyskanie pozytywnej oceny, tj. 3,0 = 50% testu
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Artystyczny Tel-Awiw naprzeciw uduchowionej Jerozolimy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.603e464bd4960.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z przejawami życia artystycznego Tel-Awiwu oraz będącej w opozycji doń, wielorakiej
w swej religijności, uduchowionej Jerozolimy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student rozumie złożone i tak różne społeczności
wielkomiejskie Tel-Awiwu i Jerozolimy.

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W04,
SBI_K1_W06

zaliczenie ustne

SBI_K1_U02, SBI_K1_U03

zaliczenie ustne

SBI_K1_K01, SBI_K1_K02

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student jest w stanie przedstawić genezę i rozwój TelAwiwu z jego bogatą paletą życia kulturalnego
i artystycznego. Podobnie student rozumie złożoność
życia duchowego i religijnego mieszkańców
Jerozolimy.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest przygotowany do wizyty w świecie kutury
Tel-Awiwu oraz do odwiedzin miasta trzech religii Jerozolimy...

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

konsultacje

2

przeprowadzenie badań literaturowych

10

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do egzaminu

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przygotowanie do zajęć

8

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Początki Tel-Awiwu sięgają 1909 r. Nazywane jest także jako Białe Miasto, Non
Stop City czy Miasto, które nigdy nie zasypia. Już po założeniu Państwa Izraela,
Tel-Awiw połączył się z Jaﬀą, pamiętającą starożytne czasy. Zdaniem ONZ, TelAwiw-Jaﬀa to stolica Izraela, gdzie otwarto ambasady wielu krajów. A jednak dla
Izraelczyków stolicą jest Jerozolima! Mimo, że dystans dzielący te dwa miasta jest
nieduży, to zaledwie niecała godzina jazdy, ma się wrażenie, iż pomiędzy TelAwiwem a Jerozolimą rozpościera się przepaść. Tel-Awiw jest metropolią
śródziemnomorską z szerokimi plażami, hotelami, architekturą z czasów Mandatu
Brytyjczyków (Bauhaus - Białe Miasto). Zwracają uwagę liczne wysokościowce,
których docelowo ma stanąć sto. Wszędzie są gwarne kafejki, knajpki czy puby muzyka gra także na ulicy. Miasto znane jest z galerii artystycznych, muzeów, kin
i teatrów - na czele z narodowym teatrem Habima. A Jerozolima? To święte miasto
dla rzesz pielgrzymów zdążających do Ściany Płaczu, na Wzgórze Świątynne czy
do Bazyliki Grobu Pańskiego. W wąskich uliczkach Starego Miasta słychać
wielojęzyczny tłum turystów, ale między nimi spieszą na modlitwę ultraortodoksi z
Mea Szearim. Najwyższy punkt miasta wznosi się na 818 m npm i jest to Góra
Oliwna, skąd rozpościera się słynna panorama na Stare Miasto. Tu w świetle
popołudniowego słońca rozumiemy określenie "Złota Jerozolima". Trochę poniżej
wierzchołka znajduje się Ogród Getsemane, gdzie Jezus cierpiał, czekając na
wypełnienie swojej misji. Na stokach góry położony jest najświętszy cmentarz
żydowski, gdzie chciałby spocząć każdy gorliwy wyznawca judaizmu...

W1, U1, K1

2.

Czasem słychać pytanie o stolicę Izraela. Tak, Tel-Awiw to stolica sztuki, kultury i
rozrywki. A niecałe 70 km na wschód leży stolica ducha i religijności - Jerozolima.
Czy są to dwa kompletnie różne światy? Tel-Awiw to bardzo młode miasto,
założone dopiero ponad 100 lat temu. Nie dziwi zatem, że w Izraelu to bardzo
nowoczesne miasto, które łatwo skojarzyć ze światem zachodnim. W Jerozolimie
zaś, przed około 3000 laty król Dawid zakładał swoją stolicę. A dziś jest to święte
miasto dla religijnych Żydów, dla muzułmanów oraz dla chrześcijan...

K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywność na zajęciach - mile widziane prezentacje studentów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zainteresowanie przedmiotem.

Sylabusy
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Battle of Words: What Can We Learn about the Middle Eastern Conﬂict
Reading Speeches, Documents and Maps?
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.603e449b06551.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

G1

The course is planned as a collaborative work on diﬀerent primary sources pertaining to the Middle Eastern
conﬂict. During meetings, we will read, analyse and discuss together sundry texts that will help better
understand motivations, goals and narratives of diﬀerent actors. Among others, we will deal with: UN resolutions,
Israeli settlements maps, key speeches of Middle Eastern politicians, charter of Hamas, the Afghanistan Papers or
Donald Trump's 'Deal of the Century' proposal.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Understanding of the multi-faceted background and
dynamics of the major Middle Eastern Conﬂicts.

SBI_K1_W06

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student presents hypotheses relating to the Middle
Eastern Security Complex and is able to verify them.

SBI_K1_U03

zaliczenie ustne

U2

Student is able to explain complex processes and
phenomena related to the security in the Middle East
in English.

SBI_K1_U04, SBI_K1_U05

zaliczenie ustne

SBI_K1_K04

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student engages in the discussions and activities
aimed at solving security-related problems in the
MENA region.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza dokumentów programowych

30

analiza problemu

30

analiza źródeł historycznych

15

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie projektu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

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.

Middle Eastern Security Complex – power relations, patterns of amity and enmity,
subcomplexes, securitization.

W1, U1, U2, K1

2.

In the beginning Modernity created national movements. Genesis of the ArabIsraeli conﬂict.

W1, U1, U2, K1

3.

Gideon and Midianites: Modern Israel’s security doctrine.

W1, U1, U2, K1

4.

Palestinian national movement from the emergence of PLO to the First Intifada.

W1, U1, U2, K1

Sylabusy
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5.

The time of Arab-Israeli agreements – from Yom Kippur to Oslo.

W1, U1, U2, K1

6.

After Oslo: perpetuity of negotiations and disappointments.

W1, U1, U2, K1

7.

Israeli-Iranian rivalry: No longer a shadow war?

W1, U1, U2, K1

8.

Signiﬁcance of non-state actors: The case of terrorilla.

W1, U1, U2, K1

9.

Lone-wolf terrorism.

W1, U1, U2, K1

10.

Simulation – Israeli-Palestinian peace negotiations.

W1, U1, U2, K1

11.

Sunni and Shia Islam, world powers and proxy wars.

W1, U1, U2, K1

12.

Dispute over the model of the Sunni Muslim State in the Middle East.

W1, U1, U2, K1

13.

Conﬂicts in the borderlands (e.g. Afghanistan).

W1, U1, U2, K1

14.

Region of the perpetual conﬂict? Discussion on the causes of instability in the
MENA.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, inscenizacja, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
a) participation in discussions (30%) – understanding of the reading
materials assigned for each session will be assessed b) participation in
discussions (30%) – understanding of the materials analysed during
classes (oﬃcial documents, maps) will be assessed c) participation in the
ﬁnal simulation (40%) – knowledge and understanding of the arguments
and interests of the actors involved in the peace negotiations will be
assessed

Wymagania wstępne i dodatkowe
-

Sylabusy
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Chiny wobec Afryki i Bliskiego Wschodu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.603e4fcdf389c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z polityką zagraniczną ChRL wobec Afryki i Bliskiego Wschodu

C2

Wykształcenie u studentów podstawowych umiejętności w zakresie analizy polityki zagranicznej Chin wobec
Afryki i Bliskiego Wschodu

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie założenia oraz sposób
prowadzenia polityki zagranicznej ChRL wobec Afryki
i Bliskiego Wschodu

SBI_K1_W03,
SBI_K1_W06

zaliczenie pisemne,
prezentacja

SBI_K1_U04, SBI_K1_U06

zaliczenie pisemne,
prezentacja

SBI_K1_K01, SBI_K1_K05

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ analizować stosunki międzynarodowe
z uwzględnieniem polityki zagranicznej ChRL wobec
Afryki i Bliskiego Wschodu

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotowy do samodzielnego poszerzania
wiedzy o roli Chin w Afryce i na Bliskim Wschodzie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

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.

Zagadnienia wstępne. Najważniejsze instrumenty badań i poziomy analizy

W1, U1, K1

2.

Polityka zagraniczna a realizm neoklasyczny

W1, U1, K1

3.

Specyﬁka polityki zagranicznej Chin

W1, U1, K1

4.

Afryka i Bliski Wschód a regiony geopolityczne

W1, U1, K1

5.

Obecność Chin w Afryce i na Bliskim Wschodzie w latach 1949-1992

W1, U1, K1

6.

Rola Chin w Afryce i na Bliskim Wschodzie w latach 1992-2012

W1, U1, K1

7.

Zmiana w polityce Chin po 2012 r.

W1, U1, K1

8.

Stosunki bilateralne Chin z państwami Levantu

W1, U1, K1

9.

Stosunki bilateralne Chin z państwami Zatoki Perskiej

W1, U1, K1

Sylabusy
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10.

Stosunki bilateralne Chin z państwami Afryki Północnej

W1, U1, K1

11.

Stosunki bilateralne Chin z państwami Afryki Subsaharyjskiej

W1, U1, K1

12.

FOCAC i chiński multilateralizm w Afryce

W1, U1, K1

13.

Chiny, Afryka i Bliski Wschód a organizacje międzynarodowe

W1, U1, K1

14.

Chiny wobec konﬂiktów w Afryce i na Bliskim Wschodzie

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia kursu jest udział w zajęciach (możliwe
są dwie nieobecności), przedstawienie prezentacji (50%) oraz
uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia końcowego (50%).
Zaliczenie końcowe przeprowadzane jest w formie pisemnej
(test).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Dopuszczalne są dwie nieobecności.

Sylabusy
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Culinary cultures and food politics of the MENA region
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.1587039921.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie Studentów ze specyﬁką kultur żywienia i problematyką polityki żywieniowej
w regionie MENA

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

współczesne uwarunkowania kultury kulinarnej
i polityki żywieniowej MENA

SBI_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

opisać rozwój kultury kulinarnej i żywieniowej w MENA,
SBI_K1_U01, SBI_K1_U02
jej przejawy i wpływ na lokalne społeczeństwa

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

promocji wiedzy o współdziałaniu elementów kultury
żywieniowej w MENA i jej przejawach w polskim
kontekście

SBI_K1_K01, SBI_K1_K03

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza problemu

20

przygotowanie do testu zaliczeniowego

25

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

95 / 419

Przepisy żywieniowe w kulturze arabskiej a specyﬁka zasad islamu
Historia kuchni regionu MENA – o rozwoju z perspektywy kulinarnej
O różnicach w kulinarnej kulturze i żywieniu w regionie MENA – specyﬁka
lokalności
Kultura posiłków na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej – od tradycji do
współczesności
Makdonaldyzacja kultury żywieniowej?

1.

W1, U1, K1

Historia falafela – przegląd najbardziej znanych potraw i ich wymiar społeczny
Wojny hummusowe czyli kulinarny wymiar konﬂiktu w regionie
Chleb znaczy życie – o wymiarze społeczno-politycznym żywienia na Bliskim
Wschodzie i w Afryce Północnej
Mecca Cola – o przykładach lokalnych produktów w wymiarze globalizacji
Eko halal – o żywieniu ekologicznym

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza przypadków, gra dydaktyczna, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład
konwersatoryjny, metoda sytuacyjna
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu będzie: Obecność oraz
aktywność podczas zajęć, uczestnictwo w dyskusjach, związanych z
literaturą kursową. Analiza case study, przygotowywanego w
trakcie semestru przez Studenta/kę. Konieczność zaliczenia co
najmniej 60% z pisemnego testu końcowego z materiału
kursowego. Test będzie się składał z pytań otwartych, dotyczących
szerszego kontekstu (kulturowego) tradycji żywieniowych i
kulinarnych w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2

Sylabusy

96 / 419

Culture and language of Israel - Ivrit - część 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.62020a0d57297.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z fenomenem odrodzenia języka hebrajskiego jako języka żywego na przełomie XIX/XX
wieku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Fenomen witalności "iwritu", języka pochodzącego
z czasów biblijnych, a który zaadaptował się
do współczesności.

SBI_K1_W06

zaliczenie ustne
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Umiejętności – Student potraﬁ:
Opisać kulisy wskrzeszenia hebrajskiego do wymogów
codzienności.

U1

SBI_K1_U06

zaliczenie ustne

SBI_K1_K05

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Scharakteryzowania wpływu innych języków
na słownictwo współczesnego hebrajskiego.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

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.

Pogromy w carskiej Rosji w II połowie XIX w. spowodowały exodus Żydów w
kierunku Palestyny. Stopniowy napływ kolejnych żydowskich imigrantów oraz
rosnąca świadomość narodowa - syjonizm wpłynęły na konieczność powrotu
również do języka Tanachu - hebrajskiego. Ten proces zainicjował Eliezer BenYehuda, który brakujące słowa i rdzenie zapożyczał z pokrewnego języka
semickiego - arabskiego. Z czasem, dzieło Eliezera, poprowadziła Akademia
Języka Hebrajskiego w Jerozolimie...

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, metoda sytuacyjna, inscenizacja, burza mózgów, wykład konwencjonalny,
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań, konwersatorium językowe, grywalizacja, konsultacje
Rodzaj zajęć

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywność na zajęciach, mile widziane prezentacje studentów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zainteresowanie tematem.

Sylabusy
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Demokratyzacja w Afryce
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.1589456131.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uzyskanie przez studentów pogłębionej wiedzy szczegółowej (obejmującej terminologię, teorię i fakty) w zakresie
problematyki procesu demokratyzacji w Afryce.

C2

Dogłębne zrozumienie przez studentów treści przekazywanych na zajęciach, dotyczących procesu demokratyzacji
w Afryce.

C3

Nabycie przez studentów umiejętności przeprowadzania krytycznej analizy i interpretacji, również w perspektywie
porównawczej, najważniejszych elementów procesu demokratyzacji w Afryce.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie terminologię w zakresie
problematyki procesu demokratyzacji w Afryce.

SBI_K1_W03

zaliczenie na ocenę,
kazus, prezentacja

W2

Student zna i rozumie teorię w zakresie problematyki
procesu demokratyzacji w Afryce.

SBI_K1_W05

zaliczenie na ocenę,
kazus, prezentacja

W3

Student zna i rozumie fakty w zakresie problematyki
procesu demokratyzacji w Afryce.

SBI_K1_W02,
SBI_K1_W04

zaliczenie na ocenę,
kazus, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ przeprowadzić krytyczną analizę
najważniejszych zjawisk i procesów z zakresu
problematyki demokratyzacji w Afryce.

SBI_K1_U01, SBI_K1_U03

zaliczenie na ocenę,
kazus, prezentacja

U2

Student potraﬁ przeprowadzić krytyczną interpretację
najważniejszych zjawisk i procesów z zakresu
problematyki demokratyzacji w Afryce.

SBI_K1_U02

zaliczenie na ocenę,
kazus, prezentacja

U3

Student potraﬁ prezentować i omawiać zagadnienia
szczegółowe z zakresu problematyki demokratyzacji
w Afryce.

SBI_K1_U04

zaliczenie na ocenę,
kazus, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do poruszania się w problematyce
środowisk wielokulturowych.

SBI_K1_K02

zaliczenie na ocenę,
kazus, prezentacja

K2

Student jest gotów do rozpoznania specyﬁki procesu
demokratyzacji w głównych kulturach i regionach
Afryki.

SBI_K1_K03

zaliczenie na ocenę,
kazus, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

analiza problemu

10

przeprowadzenie badań literaturowych

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie referatu

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

- Wprowadzenie do podstawowej terminologii (władza typu nowoczesnego, władza
tradycyjna, konceptualizacja państwa, demokratyzacja, różne rozumienie pojęcia
demokracja, autorytaryzm i in.).- Demokracja większościowa i konsensualna;
demokracja liberalna i nieliberalna;użyteczność tych podziałów w kontekście
afrykańskim;- Główne i drugorzędne funkcje władzy tradycyjnej i typu
nowoczesnego w Afryce Subsaharyjskiej i Północnej;- Demokratyzacja a stabilność
polityczna i pokój;- Specyﬁka demokratyzacji w państwach Afryki Północnej:
bariery, metody,koncepcje, wzorce, rezultaty;- Specyﬁka demokratyzacji w Afryce
Subsaharyjskiej: bariery, metody, koncepcje,wzorce, rezultaty;- Problem braku
demokratyzacji w państwach-eksporterach surowców energetycznych;- Indeks
demokracji (Democracy Index) – interpretacja pozycji państw afrykańskich;Specyﬁka partii politycznych w Afryce Subsaharyjskiej i Północnej oraz rola
opozycji parlamentarnej;- Formy przejściowe między autorytaryzmem a
demokracją - autorytaryzm rywalizacyjny, reżim hybrydalny;- Problem kooptacji
opozycji - perspektywa porównawcza autorytaryzmu i demokracji;- Rola
społeczeństwa obywatelskiego w demokratyzacji; wybitni afrykańscy aktywiści
społeczeństwa obywatelskiego i ich metody działania;- Korelacja między władzą
demokratyczną a rozwojem cywilizacyjnym w Afryce Subsaharyjskiej i Północnej;
problem tzw. good governance;- Kwestia efektywności władzy demokratycznej w
warunkach społeczeństw wielosegmentowych;- Rola armii i religii w
demokratyzacji;- Cofanie się przemian demokratycznych; tzw. demokracja o
niskiej jakości; studia przypadków.
Dostosowanie zajęć do formy zdalnej powoduje, że kolejność omawianych
zagadnień może być różna, a niektóre zagadnienia mogą być łączone i omawiane
w oparciu o studia przypadków.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
kazus, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa (dozwolone są dwie
nieobecności nieusprawiedliwione zwolnieniem lekarskim).
Wykładowca oceni przygotowany samodzielnie przez każdego
studenta referat, który powinien dotyczyć stanu demokratyzacji w
wybranym państwie Afryki i odpowiadać na następujące pytanie
ogólne: Dlaczego w wybranym państwie Afryki udało się
przeprowadzić demokratyzację lub nie udało się jej przeprowadzić?
Wykładowca oceniając pracę studenta zwróci uwagę na umiejętność
syntetycznego przedstawienia danego zagadnienia, znaczenie
przytoczonych faktów, rozumienie i stosowanie fachowej
terminologii, krytyczną analizę i poglądy własne.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa (dozwolone są dwie nieobecności nieusprawiedliwione zwolnieniem lekarskim).

Sylabusy
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Diplomacy in the Hand of History: Diplomatic Relations of Germany,
Poland and Czechia with Israel
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.6038bf09d406b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

After attending the course, students will get a better understanding of the following topics: The state of current
diplomatic relations of the three Central European countries with Israel; A complex history of ‘the Jewish
question’ in Central Europe and its impact on diplomatic relations with Israel; Speciﬁc aspects of diplomatic
relations between the three Central European countries and Israel from 1948 till today; The role of memory
politics on foreign policy formation.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W05

projekt, esej, prezentacja

SBI_K1_U02, SBI_K1_U03

projekt, esej, prezentacja

SBI_K1_K03, SBI_K1_K04

projekt, esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1
Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza badań i sprawozdań

20

analiza i przygotowanie danych

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
130

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe

1.

W1, U1, K1

2.

W1, U1, K1

3.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Active Participation A presentation on a selected topic related to
projekt, esej, prezentacja the current diplomatic relations between the Central European
countries and Israel Final essay Attendance

Wymagania wstępne i dodatkowe
basic knowledge of international social, cultural and political relations

Sylabusy
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Dynamika ruchów społecznych na Bliskim i Dalekim Wschodzie. Od teorii
do studium przypadku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.1587041025.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Badania ruchów społecznych są jedną z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin z zakresu nauk społecznych,
politycznych i psychologicznych. Problematyka działań zbiorowych zajmuje „szczególne miejsce w reﬂeksji
socjologicznej” i podejmowana jest przez badaczy z wielu ośrodków akademickich na świecie. Klasyczne
koncepcje i modele teoretyczne, opisujące warunki powstawania ruchów społecznych odnosiły się
do rzeczywistości społeczno-politycznej w krajach demokratycznych. W miarę rozwoju badań coraz więcej
naukowców wskazywało na różnice w organizacji ruchów społecznych m.in. w państwach regionu MENA lub
w państwach azjatyckich. Celem niniejszych zajęć jest zapoznanie studentów z najnowszą wiedzą z zakresu
problematyki ruchów społecznych. Uczestnicy kursu poznają modele teoretyczne i koncepcje wykorzystywane
w badaniach nad działaniami zbiorowymi, odnosząc je do społeczno-politycznej przestrzeni, w jakiej znajdują
społeczeństwa z regionu Bliskiego i Dalekiego Wschodu.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie najważniejsze modele
teoretyczne i koncepcje z zakresu socjologii ruchów
społecznych.

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W04,
SBI_K1_W05,
SBI_K1_W06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ analizować i interpretować działania
zbiorowe w społeczno-politycznej przestrzeni
w regionie Bliskiego i Dalekiego Wschodu.

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U03, SBI_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U2

Student potraﬁ wykorzystać wiedzę z zakresu
metodologii badań do samodzielnych badań nad
wybranymi aspektami ruchów społecznych.

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U03, SBI_K1_U04

zaliczenie na ocenę

SBI_K1_K01, SBI_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do o wykorzystania swej wiedzy
w dalszych etapach kształcenia.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

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.

Najważniejsze pytania w analizie ruchów społecznych.

W1, U1, U2, K1

2.

Uwarunkowania powstania i rozwoju ruchów społecznych.

W1, U1, U2, K1

Sylabusy
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3.

Aktorzy ruchów społecznych (rola i znaczenie sojuszników i przeciwników ruchów
społecznych).

W1, U1, U2, K1

4.

Organizacje ruchów społecznych (dylematy organizacyjne ruchów społęcznych;
rodzaje organizacji społecznych).

W1, U1, U2, K1

5.

Repertuar działań w ruchach społecznych i cykle protestu.

W1, U1, U2, K1

6.

Rola sieci w ruchach społecznych.

W1, U1, U2, K1

7.

Dlaczego ruchy społeczne zanikają?

W1, U1, U2, K1

8.

Media a ruchy społeczne (ruchy społęczne i internet).

W1, U1, U2, K1

9.

Strategie ruchów społecznych i ich skutki.

W1, U1, U2, K1

10.

Badanie ruchów społecznych (metody i techniki badań ruchów społecznych oraz
problemy etyczne).

W1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
grywalizacja, dyskusja, burza mózgów, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

1.Studenci zobowiązani są do przygotowania prezentacji na wybrany
zaliczenie na ocenę temat. 2. Egzamin będzie obejmował materiał przedstawiony na
zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Dysfunkcyjność państw afrykańskich
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.5cc2eda5c3000.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem modułu jest przybliżenie studentom zjawiska państw dysfunkcyjnych na kontynencie afrykańskim. Analiza
prowadzona będzie w kontekście regionalnym oraz szerszym kontekście globalnym, z uwzględnieniem
uwarunkowań historycznych. Jedną z wiodących metod dydaktycznych będzie metoda studium przypadku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student rozumie i stosuje terminy opisujące zjawisko
dysfunkcyjności państw.

SBI_K1_W05,
SBI_K1_W06

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja
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W2

Student zna podstawowe metody badawcze oraz
perspektywy teoretyczne wykorzystywane przy
badaniu państw dysfunkcyjnych.

SBI_K1_W05,
SBI_K1_W06

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

W3

Student zna i rozumie problemy afrykańskich państw
dysfunkcyjnych i ich konsekwencje dla
bezpieczeństwa międzynarodowego, jak również
międzynarodowych stosunków politycznych
i gospodarczych na kontynencie afrykańskim.

SBI_K1_W05,
SBI_K1_W06

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

U1

Student potraﬁ wykorzystać nabytą wiedzę
teoretyczną przy analizie i interpretacji problemów,
z którymi mierzą się afrykańskie państwa uznawane
za dysfunkcyjne.

SBI_K1_U01, SBI_K1_U03,
SBI_K1_U06

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

U2

Student potraﬁ wymienić i przeanalizować konteksty
dysfunkcyjności państw na kontynencie afrykańskim.

SBI_K1_U01, SBI_K1_U03,
SBI_K1_U06

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

U3

Student potraﬁ samodzielnie bądź w grupie
przygotować prezentację na temat wybranego
zagadnienia związanego z problemem dysfunkcyjności
państw w Afryce.

SBI_K1_U01, SBI_K1_U03,
SBI_K1_U06

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

SBI_K1_K03, SBI_K1_K04,
SBI_K1_K05

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest przygotowany do aktywnego
uczestniczenia i współpracy w grupach realizujących
wspólne cele.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie do testu zaliczeniowego

15

przygotowanie projektu

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Teoretyczno-metodologiczne aspekty zjawiska dysfunkcyjności państw. Rankingi
państw dysfunkcyjnych. Powstanie państw afrykańskich – rys historyczny.
Konteksty dysfunkcyjności państw afrykańskich: historyczne, geograﬁczne,
polityczne i militarne, społeczno-kulturowe, ekonomiczne i międzynarodowe.
Afrykańskie państwa dysfunkcyjne w międzynarodowym dyskursie
bezpieczeństwa: sekurytyzacja zjawiska po 11 września 2011 r., problem
terroryzmu, proliferacja broni, misje pokojowe i misje humanitarne. Wybrane
studia przypadków, zgodnie z dorocznymi wynikami Indeksu Państw
Niestabilnych.

1.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, metoda projektów, analiza
tekstów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne, projekt,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie w oparciu o punkty uzyskane za przygotowane
miniprojekty/prezentacje (w porozumieniu z prowadzącym/-i)
oraz kolokwium. Dodatkowe punkty student może otrzymać
za aktywność na zajęciach. Warunkiem dopuszczenia do
zaliczenia jest obecność na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
- obowiązkowa obecność na zajęciach
- aktywne uczestnictwo w zajęciach

Sylabusy
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Dziesięć zaginionych plemion Izraela - Żydzi na Dalekim Wschodzie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.603e46848719d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z mało znaną grupą ludności na Dalekim Wschodzie - diasporą żydowską.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student rozumie fenomen ludności żydowskiej
na Dalekim Wschodzie.

SBI_K1_W03

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

Student dzięki analizie tematyki żydowskiej
na Dalekim Wschodzie, naturalnie zbliża się
do zagadnień bliskowschodnich.

SBI_K1_U03

zaliczenie ustne

SBI_K1_K02

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest przygotowany do spotkań z Żydami
i Izraelczykami na Dalekim Wschodzie.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

2

analiza źródeł historycznych

2

przeprowadzenie badań literaturowych

10

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie referatu

10

konsultacje

2

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

analiza problemu

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

4

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Historia prześladowań i pogromów wobec narodu żydowskiego jest bardzo długa.
Hebrajczycy (Izraelici, Judejczycy, Żydzi) byli ciemiężeni w starożytności przez
władców Egiptu, Asyrii, Babilonii, Rzymu, a później przez kraje chrześcijańskiej
Europy. Podczas prześladowań ludność żydowska albo była zmuszana do ucieczki
albo podlegała przesiedleniom. W 722 r. p.n.e. król asyryjski Sargon II uprowadził
z terenów zniszczonego królestwa Izraela (Północnego) ludność żydowską i osadził
ją na ziemiach Asyrii i Medii. O dalszych losach wygnańców Biblia milczy. To
prawdopodobne, że potomkowie wygnańców hebrajskich rozproszyli się później po
górskich krainach Kaukazu i przemieszczali się dalej na wschód z Persji do Indii i
Chin, a może nawet do Japonii.

1.

W1, U1, K1

Historia powtórzyła się w XX wieku. W latach 30-tych Stalin rozpoczął przymusową
deportację ludności żydowskiej do "autonomicznego" obwodu ze stolicą w
Birobidżanie blisko granicy z Chinami - miał to być w zamierzeniu radziecki
"Syjon". Projekt ten jednak zakończył się klęską.
Z kolei w latach 1939-1940, dzięki oﬁarnej działalności japońskiego konsula w
Kownie, Chiune Sugihary, tysiące polskich i litewskich Żydów zaopatrzonych w
japońskie paszporty, ruszyły na Wschód. Wielu z nich dotarło do Chin i Japonii i
tam doczekało wyzwolenia...
Dziesięć zaginionych plemion Izraela na Dalekim Wschodzie - czy to możliwe?
Sam fakt uprowadzenia tych plemion do Asyrii po upadku Królestwa Izraela jest
znany - nastąpił on w 722 r. p.n.e. i opowiada o tym 2 Księga Królewska 17, 1-23.
Dalej informacje o wygnańcach się kończą. Dziś wiemy o "synach Manassesa",
którzy znaleźli schronienie na wzgórzach północno-wschodnich Indii. Inni docierali
do Harbinu, Szanghaju czy do Japonii. Ciekawe, że nawet Stalin założył "sowiecki
Syjon" w Birobidżanie w pobliżu granicy z Chinami...

2.

U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z
prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywność na zajęciach - mile widziane prezentacje studentów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zainteresowanie przedmiotem.

Sylabusy
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Feminizm afrykański
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.5cc2eda65ddfa.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z historią oraz różnorodnością nurtów w obrębie afrykańskiego
przedstawienie zagadnień stanowiących podstawę aktywności feministycznej w społeczeństwach afrykańskich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

charakter, specyﬁkę i historię feminizmu
afrykańskiego w odniesieniu do kontekstów
polityczno-społecznych.

SBI_K1_W02,
SBI_K1_W04,
SBI_K1_W06

zaliczenie na ocenę
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W2

poszczególne typy ruchów aktywizmu kobiecego
i intepretuje ich rolę w kształtowaniu wizerunku
i postaw wobec kobiet na kontynencie afrykańskim
w odniesieniu do realiów polityczno-społecznych

SBI_K1_W02,
SBI_K1_W04,
SBI_K1_W06

zaliczenie na ocenę

SBI_K1_U02, SBI_K1_U04

zaliczenie na ocenę

SBI_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować konteksty społeczno-polityczne
w odniesieniu do sytuacji kobiet i ruchu
feministycznego w wybranych krajach Afryki.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

pogłębiania wiedzy i świadomości dotyczącej
znaczenia ruchów aktywizmu kobiecego w kontekście
kontynentu afrykańskiego, poprzez uczestnictwo
w różnego typu projektach.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pozycja kobiety w wybranych krajach afrykańskich w kontekście społecznopolitycznym
Kwestia honoru kobiecego, cielesności (konteksty krajów muzułmańskich)
Podział typów aktywizmu kobiecego - typologia i nomenklatura
Przegląd ruchu feministycznego w wybranych krajach afrykańskich
Sylwetki najważniejszych feministek afrykańskich
Feminizm a polityka wybranych państw afrykańskich
Aktywizm kobiecy w wybranych państwach afrykańskich
Feminizm w przestrzeni popkultury - o performansie w przestrzeni społecznopolitycznej

W1, W2, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia kursu jest testu końcowego w formie pytań
zaliczenie na ocenę otwartych oraz krótkiego eseju (konieczne jest uzyskanie co najmniej
60%).

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka angielskiego pozwalająca na zapoznanie się z materiałem do zajęć.

Sylabusy
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Feminizm arabski
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.5cdbef6fbcf4d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest przedstawienie zarysu historii ruchów aktywizmu kobiecego w świecie arabskim i najważniejszej
problematyki dotyczącej sytuacji kobiet w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

charakter, specyﬁkę i historię feminizmu arabskiego.

SBI_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
projekt
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W2

poszczególne typy ruchów aktywizmu kobiecego
i intepretuje ich rolę w kształtowaniu wizerunku
i postaw wobec kobiet świata arabskiego

SBI_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować konteksty społeczne, kulturowe i religijne
w odniesieniu do sytuacji kobiet i ruchu
feministycznego w świecie arabskim.

SBI_K1_U02

zaliczenie na ocenę,
projekt

U2

diagnozować i analizować procesy społeczne
i polityczne w odniesieniu do statusu kobiet w świecie
arabskim

SBI_K1_U02

zaliczenie na ocenę,
projekt

SBI_K1_K03

zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

pogłębiania wiedzy i świadomości dotyczącej
znaczenia ruchów aktywizmu kobiecego w regionie
Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, poprzez
uczestnictwo w różnego typu projektach.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

15

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
115

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.

Pozycja kobiety w kontekście społeczno-kulturowym w świecie arabskim

W2, U1

2.

Przegląd ruchu feministycznego na Bliskim Wschodzie i w Maghrebie

W1, W2, U1

3.

Podział typów feminizmu w świecie muzułmańskim: feminizm sekularny, feminizm
muzułmański, feminizm islamski /islamistyczny

W2, U1

4.

Feminizm muzułmański jako szczególna postać ruchu kobiecego

W1, W2, U1

5.

Strategie aktywizmu kobiecego w świecie arabskim

W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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6.

Kobieta jako obywatelka - przegląd sytuacji w wybranych krajach arabskich

U2

7.

Feminizm a polityka państwa na przykładzie Egiptu

W1, U2

8.

Sylwetki najważniejszych feministek arabskich

W1

9.

Arabska sztuka feministyczna

U1, U2, K1

10.

Problem kanonów i reprezentatywności

W2, U1, K1

11.

Feminizm arabski na tle ruchów emancypacyjnych w Azji - case studies

W2, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, inscenizacja, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Uczestnictwo w zajęciach, aktywność w trakcie dyskusji.
Przygotowanie projektu krótkiego wpisu na Wikipedię o wybranej
zaliczenie na ocenę, projekt postaci, działaniu aktywistycznym, wątku historycznym ruchu
emancypacyjnego. Zaliczenie testu pisemnego z pytaniami
otwartymi i zamkniętymi (uzyskanie min. 60%)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa. Dozwolone dwie nieusprawiedliwione nieobecności

Sylabusy
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From Sinai through Jordan, Palestine to Galilee and Jerusalem - on the
biblical trail of the Holy Land
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.62020a8d896f4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z fascynującymi podróżami, które odbywali patriarchowie Starego Testamentu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Znaczenie motywu podróży w starożytności.

SBI_K1_W06

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

Student potraﬁ scharakteryzować biblijne podróże
i wyróżnić przemierzane kraje.

SBI_K1_U06

zaliczenie ustne

SBI_K1_K05

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do podjęcia wyprawy śladem
biblijnych bohaterów...

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przeprowadzenie badań literaturowych

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

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.

Motyw podróży jest widoczny niemal od pierwszych kart Biblii - Starego
Testamentu. Adam musiał opuścić wraz z Ewą Eden. Kain uciekał do krainy Nod.
Arka Noego osiadła na górze Ararat. Patriarcha Abram opuścił Ur chaldejskie i
dotarł do Kanaanu przez Haran. Z powodu głodu Izraelici schronili się w Egipcie,
skąd po dłuższym czasie, pod wodzą Mojżesza wyruszyli przez Morze Czerwone na
Synaj. Dziś naukowcy toczą spór, gdzie znajdowała się biblijna Góra Synaj? A
przecież zdobycie Kanaanu to też był proces, który trwał przez wiele lat. Po
upadku królestw Izraela i Judy, Izraelici zostali wygnani do Asyrii i Babilonii. Na
kartach Nowego Testamentu widzimy nowe podróże drogami Judei, Galilei i
Samarii. Wierny uczeń Jezusa - Paweł z Tarsu, płynął na misje do Grecji, Rzymu i
na Cypr...

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z
prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywność na zajęciach i mile widziane prezentacje studentów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zainteresowanie tematem.

Sylabusy
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Gender issues in the MENA and in Asia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.5cd42cd0e1886.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

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

SBI_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
kazus

U1

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

SBI_K1_U04

zaliczenie na ocenę,
kazus

U2

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

SBI_K1_U03

zaliczenie na ocenę,
kazus

SBI_K1_K04

zaliczenie na ocenę,
kazus

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

25

analiza problemu

25

poznanie terminologii obcojęzycznej

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

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

1.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, inscenizacja, analiza tekstów,
metoda sytuacyjna
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność oraz aktywność podczas zajęć, uczestnictwo w
dyskusjach, związanych z literaturą kursową. Analiza case study,
zaliczenie na ocenę, kazus przygotowywanego w trakcie semestru przez Studenta/kę.
Konieczność zaliczenia co najmniej 60% z pisemnego testu
końcowego z materiału kursowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa. Dozwolone dwie nieusprawiedliwione nieobecności

Sylabusy

126 / 419

Geoekonomia na Bliskim Wschodzie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.1587041529.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem jest zaprezentowanie koncepcji GEOEKONOMI jak podejścia w badaniach politologicznych

C2

wykorzystanie założeń podejścia geoekonomicznego do badań wzajemnie ze sobą powiązanych procesów
społecznych, polityczny i gospodarczych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

kompleksowość zjawisk kulturowych i procesów
społeczno-politycznych w Azji i Afryce w korelacji
z gospodarka i warunkującą ją specyﬁcznie
ukształtowaną przestrzenią geograﬁczną, pozwalającą
na dokonywanie analiz porównawczych między
regionami i krajami w zakresie szczegółowych
zagadnień problemowych.

SBI_K1_W06

projekt, esej, prezentacja

SBI_K1_U04

projekt, esej, prezentacja

SBI_K1_K03

projekt, esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Absolwent potraﬁ objaśniać w sposób zaawansowany
znaczenie procesów gospodarczych i politycznych
zachodzących w szeroko pojętym regionie Bliskiego
Wschodu i Afryki Północnej i ich wpływ na sytuację
jednostkową

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Absolwent jest gotów do zwiększania swoich
kompetencji poprzez uczestnictwo w projektach
mających na celu szerzenie wiedzy na temat
społeczeństw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza problemu

10

pozyskanie danych

15

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie eseju

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Wprowadzenie do zajęć: omówienie treści programowych, warunków
zaliczenia. Dyskusja moderowana na temat zainteresowań, preferencji studentów
1.

W1, U1, K1

Geoekonomia: pojęcie i jego istota – podsumowanie teoretyczne
- geneza i rozwój kategorii
2.

- deﬁniowanie pojęcia

W1, U1, K1

- związki między geopolityka a geoekonomią
- specyﬁka regionu BW
Przestrzeń geoekonomiczna: między teorią a praktyką
1.

Mini wykład – PRZESTRZEŃ w SM

2.
Terytorialność a gospodarka: ćwiczenie warsztatowe w grupach:
charakterystyka przestrzeni geoekonomiczne Bliskiego Wschodu:

3.

Dzielimy się na grupy 5 osobowe, każda z grup zajmuje się zdeﬁniowaniem
przestrzeni geoekonomicznej jednego z losowo wybranych państw BW (IRAN,
Arabia Saudyjska, Syria, Izrael, Turcja) – podział na grupy następuje tydzień
wcześniej

W1, U1, K1

Trzeba przygotować wcześniej najważniejszej informacje nt.:
GOSPODARKI:
- uwarunkowań i czynników rozwoju gospodarczego;
- stanu gospodarki;
- gospodarczych powiązań międzynarodowych;
4.

Geoekonomia i globalizacja: globalne zarządzanie – komu sie opłaca a komu nie ?

W1, U1, K1

5.

Geometria – GEOEKONOMII: różnice, dysproporcje, zależności i współzależności w
dobie rywalizacji między państwami – jak państwo bliskowschodnie może z
sukcesem rywalizować z światowymi potęgami

W1, U1, K1

Omówienie i charakterystyka procesu postępowania analitycznego:
- określania zakresu przedmiotowego i podmiotowego analizy,
- określania problemu badawczego,
- postawienie hipotez badawczych,
- skonstruowania planu badań
6.

- gromadzenie materiału analitycznego oraz danych

W1, U1, K1

- przetwarzanie danych: sformułowanie i prezentacja argumentacji (w postaci
konkretnych informacji i danych),
- sformułowanie wniosków i rekomendacji,
- przygotowywania wykazu źródeł (bibliograﬁi).
Mini-wykład połączony z dyskusją

Sylabusy
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Zajęcia warsztatowe: oparcjonalizacja pracy - przygotowanie do opracowania
autorskich projektów realizowanych w 2-3 osobowych grupach, których
rezultatem będzie opracowanie POLICY BRIEF oraz prezentacji multimedialnej

7.

W1, U1, K1

- określenia tematów /problemów do analizy / wyznaczanie zakresu analizy
(przedmiotowego i podmiotowego )
Debata: 'War by Other Means: Geoeconomics and Statecraft, Robert D. Blackwill
and Jennifer M. Harris discuss War by Other Means, Wednesday, May 25, 2016
8.

https://www.youtube.com/watch?v=gZBzEyNmJoc#action=share

W1, U1, K1

9.

Prezentacje studenckie

W1, U1, K1

10.

Podsumowanie zajęć

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
projekt, esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Active Participation, A presentation on a selected topic related to
the course content, Final essay, Attendance

Wymagania wstępne i dodatkowe
podstawowa wiedza z zakresu stosunków międzynarodowych

Sylabusy
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Geopolitics and Geoecnomics in the MENA region
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.6038c21c3c003.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

The course aims to present the major approaches and frameworks to study geopolitics and geoeconomic

C2

The course aim is to utilize the theoretical tool as geoeconomic ad geopolitics (as a theoretical concept) to
examine societal,m economic and political process in the MENA region

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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The student knows and understands the role of
methodology in research on changes in relations and
structures on the local, state and regional level in the
Middle East and North Africa taking into account the
latest trends in academic research

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02

projekt, esej, prezentacja

U1

The student can describe the changes taking place in
the region of the Middle East and North Africa and
their impact on the stability of the entire region.
Moreover, the student can interpret the genesis of
speciﬁc social phenomena and the role they played in
the political process of the Middle East and North
Africa region

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02

projekt, esej, prezentacja

U2

The student can interpret the genesis of the speciﬁc
political and social phenomena and the role they
played in shaping the political and economic
structures in the Middle East and North Africa region

SBI_K1_U01, SBI_K1_U03,
SBI_K1_U04

projekt, esej, prezentacja

SBI_K1_K01, SBI_K1_K03

projekt, esej, prezentacja

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

The student is ready to increase his competencies by
participating in projects aimed at spreading
knowledge about the societies and policies of the
Middle East and North Africa

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza i przygotowanie danych

10

analiza problemu

20

pozyskanie danych

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie do ćwiczeń

15

przeprowadzenie badań literaturowych

15

przygotowanie ekspertyzy

25

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
145

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Geopolitics and Geoeconomics: theoretical summary
- genesis and development of the concepts
- relations between geopolitics and geoeconomics

W1, U1, U2, K1

Speciﬁcity of the MENA region
2.

Method of work: brainstorming, the advantage of which is to improve decisionmaking skills in a group process.

W1, U1, K1

Space and territoriality in geoeconomic and geopolitical perspective: between
theory and practice
3.

1. Mini lecture - SPACE in international relations theoretical discourses
2. Territoriality and the economy and politics - worhsop

W1, U1, U2, K1

Geoeconomics and globalization: global management and global politics
4.

W1, U1, U2, K1
Geopolitics and globalization: global management and global politics
The geometry of GEOECONOMICS and GEOPOLITICS: diﬀerences, disproportions,
dependencies and interdependencies in the era of competition between states how the MENA region states can successfully compete with world powers

5.

W1, U1, U2, K1

PREPARATION for student's individual work on selected topics
Overview and characteristics of the analytical process:
- determining the objective and subjective scope of the analysis,
- deﬁning the research problem,
- formulating research hypotheses,
- constructing a research plan
- collection of analytical material and data
- formulation and presentation of arguments (in the form of speciﬁc information
and data),
- formulation of conclusions and recommendations,
- preparing a list of sources (bibliography).

6.

W1, U1, U2, K1

7.

Workshop: operationalization of work - preparation of the student's original
projects carried out in groups of 2-3 people, the result of which will be presented
in the form of POLICY BRIEF and a ppt presentation
- deﬁning topics/problems to be analyzed

W1, U1, U2, K1

8.

Student's presentation followed by class discussion

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt, esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
- attendance - active participation in the seminar - reading individual project + class presentation _Policy Brief
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Basic knowledge of international rations and international politics

Sylabusy
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Hebrew so simple - część 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.62020b042dc0d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poznanie kolejnych wyrażeń obcojęzycznych w dzisiejszym hebrajskim.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Podstawowe zwroty hebrajskie.

SBI_K1_W06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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Scharakteryzować cechy dzisiejszego slangu
izraelskiego.

U1

SBI_K1_U06

zaliczenie na ocenę

SBI_K1_K05

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Podjęcia pierwszych konwersacji hebrajskich.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

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.

Kontynuując nasze badania nad dzisiejszą hebrajszczyzną, zwracamy również
naszą uwagę na wpływy anglosaskie w iwricie. Innym fenomenem jest izraelski
slang, często sięgający po arabskie słownictwo...

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, konwersatorium językowe, grywalizacja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Aktywność na zajęciach, mile widziane prezentacje studentów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zainteresowanie tematem.

Sylabusy
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Historia arabskiego nacjonalizmu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.1587122839.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem jest przekazanie wiedzy z zakresu złożoności fenomenu nacjonalizmu na Bliskim Wschodzie, szczególnie
arabskiego nacjonalizmu.

C2

Celem jest zapoznanie studentów z podstawowymi aspektami kulturowymi i politycznymi, związanymi z różnymi
formami rozwoju arabskiego nacjonalizmu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student(ka) zna i rozumie podstawową terminologię
nauk humanistycznych i kulturowych, ze szczególnym
uwzględnieniem specyﬁki ruchów arabskiego
nacjonalizmu Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W04,
SBI_K1_W05,
SBI_K1_W06

zaliczenie pisemne

W2

Student(ka) zna i rozumie procesy zmiany struktur,
systemów wartości,instytucji oraz typów więzi
społecznych w procesach rozwoju arabskiego
nacjonalizmu na Bliskim Wschodzie i Afryki Północnej

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W04,
SBI_K1_W05,
SBI_K1_W06

zaliczenie pisemne

W3

Student(ka) zna i rozumie rolę jednostki w rozwoju
arabskiego nacjonalizmu na Bliskim Wschodzie i Afryki
Północnej

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W04,
SBI_K1_W05,
SBI_K1_W06

zaliczenie pisemne

W4

Student(ka) zna i rozumie schematy przenikania się
różnorodnych zjawisk społecznych i kulturowych,
takich jak religia na rzeczywistość kulturową
i społeczno-polityczną regionu, zarówno w ujęciu
historycznym, jak i współczesnym, w ramach
arabskiego nacjonalizmu

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W04,
SBI_K1_W05,
SBI_K1_W06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student(ka) potraﬁ analizować i interpretować
konkretne zjawiska nacjonalizmu arabskiego
na obszarze Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U03, SBI_K1_U04,
SBI_K1_U05

zaliczenie pisemne

U2

Student(ka) potraﬁ wykorzystać wiedzę teoretyczną
do samodzielnej i krytycznej analizy różnych form
arabskiego nacjonalizmu, w ujęciu antropologicznym

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U03, SBI_K1_U04,
SBI_K1_U05

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student(ka) ma świadomość odpowiedzialności
i znaczenia wartości kulturowych i godności człowieka
na różnych poziomach rzeczywistości społecznej

SBI_K1_K01, SBI_K1_K02,
SBI_K1_K03, SBI_K1_K04

zaliczenie pisemne

K2

Student(ka) jest gotów do pogłębiania znajomości
specyﬁki uwarunkowań społecznych świata arabskiego SBI_K1_K01, SBI_K1_K02,
w Afryce Północnej i ich kompleksowego charakteru,
SBI_K1_K03, SBI_K1_K04
w ramach różnych przejawów arabskiego nacjonalizmu

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

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Tożsamość narodowa, nacjonalizm-podstawowe pojęcia, procesy rozwoju, badania
antropologiczne a nacjonalizm

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

2.

Religia a nacjonalizm-podstawowe problemy badawcze. Ujęcie kontekstu
regionalnego.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

3.

Idea tożsamości arabskiej od czasów przedmuzułmańskich do początków islamu

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

4.

Rozwój współczesnego nacjonalizmu arabskiego na przełomie XIX/XX wieku.
Powiązania z modernizmem muzułmańskim.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

5.

Arabski nacjonalizm a Imperium Osmańskie. Rozwój podstawowych ruchów
arabskiego nacjonalizmu.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

6.

Nacjonalizm arabski a dekolonizacja. Orientalizm. Rozwój arabskiego nacjonalizmu W1, W2, W3, W4, U1, U2,
obok poszczególnych nacjonalizmów terytorialnych.
K1, K2

7.

Podstawowe idee i myśliciele arabskiego nacjonalizmu

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

8.

Arabski nacjonalizm a ruchy islamistyczne

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

9.

Arabski nacjonalizm w Syrii

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

10.

Arabski nacjonalizm w Egipcie

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

11.

Arabski nacjonalizm w Iraku

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

12.

Socjalizm arabski

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

13.

Arabski nacjonalizm po 1967 roku

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

14.

Wiosna arabska a nacjonalizm arabski

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

15.

Sygnał zmian? Tunezja i arabski nacjonalizm po arabskiej wiośnie

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, metoda sytuacyjna, analiza tekstów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Dopuszczenie do zaliczenia pisemnego: a) dopuszczalne są trzy
nieusprawiedliwione nieobecności, b) w przypadku większej liczby
nieobecności wymagane jest opracowanie dodatkowego materiału
zaliczenie pisemne
wskazanego przez prowadzącego(minimum 6 stron znormalizowanych,
przypisy oraz bibliograﬁa) Forma zaliczenia: c) test pisemny w formie
pytań otwartych, d) uzyskanie pozytywnej oceny, tj. 3,0 = 50% testu

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność w zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Historia polityczna Syrii i Libanu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.1587122751.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z historią polityczną Syrii i Libanu

C2

Uświadomienie studentom problemów rozwoju politycznego w państwach postkolonialnych

C3

Przekazanie wiedzy na temat porównawczej analizy instytucji politycznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

141 / 419

W1

Zna podstawową terminologię z zakresu politologii
i historii idei potraﬁ określić ich miejsce w obrębie
nauk społecznych i humanistycznych

SBI_K1_W01

zaliczenie pisemne

W2

Ma wiedzę o historii politycznej Syrii i Libanu na tle
historii Azji

SBI_K1_W02

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Posiada podstawowe umiejętności wyszukiwania
i krytycznej oceny faktów historycznych

SBI_K1_U02

esej

U2

Posiada umiejętność analizowania instytucji
i konﬂiktów politycznych

SBI_K1_U03

esej

SBI_K1_K03

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do pracy w środowisku
wielokulturowym

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

Przygotowanie prac pisemnych

60

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.

Syria i Liban w pierwszej połowie XX wieku

W1, W2, U1

2.

Społeczeństwa lewantyńskie u progu niepodległości

W1, W2, U1

3.

Mandat francuski - formowanie państwowości syryjskiej i libańskiej

W1, W2, U1

4.

Polityczna niestabilność Syrii lat 1945 – 1963

W2, U2, K1

5.

Syria pod rządami partii Baas

W2, U2, K1

6.

Instytucje państwa syryjskiego na tle porównawczym

W2, U2, K1

7.

Liban w latach 1945 – 1975

W1, U1, K1

8.

Syria Baszara Asada

W2, U1, U2

9.

Liban po Pax Syriana

W1, W2, U1, U2

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Wykazanie wiedzy dotyczącej historii politycznej Syrii i Libanu oraz
umiejętności analizy

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązakowa.
Brak wymagań wstępnych dotyczących wiedzy.

Sylabusy
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Ideologie i doktryny na Bliskim Wschodzie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.5cdbef75f2732.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy o ideologiach i doktrynach politycznych

C2

Celem jest wykształcenie kompetencji w zakresie myślenia abstrakcyjnego i dyskusji o polityc

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Zna podstawową terminologię z zakresu politologii
i historii idei potraﬁ określić ich miejsce w obrębie
nauk społecznych i humanistycznych

SBI_K1_W01

zaliczenie pisemne

W2

Ma wiedzę o ideologiach i doktrynach politycznych
Bliskiego Wschodu

SBI_K1_W06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

posiada podstawowe umiejętności wyszukiwania
i krytycznej oceny informacji dotyczących ideologii
politycznych

SBI_K1_U03, SBI_K1_U04

prezentacja

U2

Rozumie podstawowe zjawiska polityczne, posiada
umiejętność analizowania ich i prezentowania

SBI_K1_U02

prezentacja

SBI_K1_K03

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Jest gotów do dyskusji o wpływie idei na politykę
i historię

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza źródeł historycznych

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

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.

Wprowadzenie. Relacja pomiędzy ideami, wiedzą a instytucjami społecznymi

W1, U1

2.

Deﬁnicje, pojęcia i utopie ideologii

W1, U1

3.

Zarys doktryny kalifatu

W2, U2, K1

4.

Nacjonalizm – uwagi ogólne

W1, U1

5.

Nacjonalizm arabski – baasizm, naseryzm

W2, U2, K1

6.

Nacjonalizm turecki, ataturkizm

W2, U2, K1

7.

Socjalizm – uwagi wstępne

W1, U1

Sylabusy
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8.

Komunizm i socjalizm arabski

W2, U2, K1

9.

Syjonizm

W2, U2, K1

10.

Fundamentalizm – uwagi wprowadzające

W1, U1

11.

Fundamentalizm: nurt modernistyczny i salaﬁcki

W2, U2, K1

12.

Doktryna republiki islamskiej – Chomeinizm

W2, U2, K1

13.

Feminizm muzułmański

W2, U1, K1

14.

Podsumowanie: ideologie, doktryny a polityka bliskowschodnia

W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia kursu jest udział w zajęciach,
zaliczenie pisemne, prezentacja przygotowanie i przedstawienie prezentacji oraz uzyskanie
pozytywnej oceny z zaliczenia końcowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązakowa.
Brak wymagań wstępnych dotyczących wiedzy.

Sylabusy
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International Politics of the Middle East after the Arab Spring
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.5cd42cd078bad.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

SBI_K1_W03,
SBI_K1_W05,
SBI_K1_W06

zaliczenie pisemne, esej

W2

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

SBI_K1_W03,
SBI_K1_W05,
SBI_K1_W06

zaliczenie pisemne, esej

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U03

esej, prezentacja

SBI_K1_K01, SBI_K1_K04

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie eseju

25

przygotowanie do testu zaliczeniowego

25

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Teorie stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej

W1

2.

Transformacje międzynarodowe i regionalne

W2, U1, K1

3.

Geopolityka Bliskiego Wschodu

W2, U1, K1

4.

Stany Zjednoczone i Bliski Wschód

W2, U1, K1

5.

Chiny i Bliski Wschód

W2, U1, K1

6.

Rosja i Bliski Wschód

W2, U1, K1

7.

Europa i Bliski Wschód

W2, U1, K1

8.

Rywalizacja między Iranem a Saudyjczykami i kryzys w relacjach Katar-GCC

W2, U1, K1

9.

Konﬂikty w Syrii, Jemenie i Libii

W2, U1, K1

10.

Sojusze i regionalizm na Bliskim Wschodzie

W2, U1, K1

11.

Podmioty niepaństwowe na Bliskim Wschodzie

W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Test oraz prezentacje na temat roli potęg globalnych na
Bliskim Wschodzie, a także krótkie eseje - studenci są
zobowiązani do przygotowania eseju na temat jednego z
konﬂiktów w regionie
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International Relations – Research and analysis. practical WORKSHOP
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.60408f0bf389a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

The aim of the course is to provide knowledge about major methodological approaches to policy analysis with
special emphasis on the think tank analytical work

C2

to create a space to exorcises a practical ability to describe and critically analyse international relations
dynamics

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

the role of methodology in international studies
research taking into account the latest trends in
academic research

SBI_K1_W01

projekt, esej, prezentacja

SBI_K1_U03, SBI_K1_U04,
SBI_K1_U06

projekt, esej, prezentacja

SBI_K1_K01, SBI_K1_K05

projekt, esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

provide a research hypothesis and, by analyzing
various factors, present a description and solution to
the discussed problem the graduate is able to explain
in an advanced way the importance of social
processes taking place in the broadly understood
international environment

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

to constantly increase his analytical skills and
competencies

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza badań i sprawozdań

20

analiza problemu

20

przygotowanie do ćwiczeń

20

Przygotowanie prac pisemnych

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

rozwiązywanie zadań problemowych

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
140

ECTS
5.0

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.

Presentation and explanation of the main explanatory paradigms in international
relations (realism, liberalism, constructivism).

W1, U1, K1

2.

Presentation and discussion of the basic methods of research and analysis in
international relations

W1, U1, K1

3.

presentation of basic research techniques in international relations studies

W1, U1, K1

4.

Overview and characteristics of the analytical process

W1, U1, K1

Sylabusy
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5.

The workshop on the operationalization of the analytical procedure

W1, U1, K1

6.

Discussion of selected editorial issues, including the requirements that should be
met by the main types of analytical documents:
• 'report,
• 'expertise',
• 'policy paper',
• 'policy brief'

W1, U1, K1

7.

Presentation of the student's analytical work (PPT presentation + POLICY BRIEF +
followed by class discussion)

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
projekt, esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Active Participation, A presentation on a selected topic related to
the course content, Final essay, Attendance

Wymagania wstępne i dodatkowe
basic knowledge of international social, cultural and political relations.

Sylabusy
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International security in the Mediterranean region
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.603e505b8003b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

the aim of the course is to provide knowledge about the theoretical dispute over international security with
a special emphasis on Mediterranean region

C2

to create a space to exorcises a practical ability to describe and critically analyse of security considerations and
their inﬂuence on international relations dynamics

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W06

projekt, esej, prezentacja

SBI_K1_U02, SBI_K1_U04

projekt, esej, prezentacja

SBI_K1_K01, SBI_K1_K02

projekt, esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1
Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza badań i sprawozdań

15

analiza problemu

15

przygotowanie do zajęć

30

Przygotowanie prac pisemnych

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
125

ECTS
5.0

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.

W1, U1, K1

2.

W1, U1, K1

3.

W1, U1, K1

4.

W1, U1, K1

5.

W1, U1, K1

6.

W1, U1, K1

7.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, dyskusja, udział w badaniach
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Active Participation A presentation on a selected topic related to
projekt, esej, prezentacja the current diplomatic relations between the Central European
countries and Israel Final essay Attendance

155 / 419

Interwencje militarne Zachodu na Bliskim i Dalekim Wschodzie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.603e3d4031d2b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

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

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02

zaliczenie pisemne
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W2

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

SBI_K1_W05

zaliczenie pisemne

W3

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

SBI_K1_W02,
SBI_K1_W06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Analiza konﬂiktów.

SBI_K1_U03, SBI_K1_U04

prezentacja

U2

Analiza polityki zagranicznej.

SBI_K1_U03

prezentacja

U3

Tworzenie dokumentów analitycznych o różnej skali
trudności i zakresu.

SBI_K1_U05

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Biegłość w polityce zagranicznej leżącej u podstaw
interwencji zagranicznych.

SBI_K1_K01

prezentacja

K2

Umiejętność tworzenia analiz politycznych
i obronnych.

SBI_K1_K01, SBI_K1_K02,
SBI_K1_K03, SBI_K1_K04

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie eseju

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

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.

Liberalny interwencjonizm. Teorie stojące za interwencjami zbrojnymi państw
zachodnich na BW i DW.

W1, K1, K2

2.

Krytyka oraz poparcie interwencji w świecie zachodnim.

W2

3.

Analiza polityki zagranicznej i analiza konﬂiktu.

U1, U2, U3

4.

Wymiar militarny, strategie, doktryny interwencji. Budowanie koalicji wojskowych.

W2, K1

5.

Pomoc rozwojowa i i state-building w czasie interwencji zbrojnych.

W1, W2, W3, K1

Sylabusy
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6.

Psychologia dalekosiężnych celów politycznych i wojskowych. Analiza postaw
liderów politycznych.

W2, U1, U2

7.

Polityka zagraniczna USA i państw europejskich w kontekście blisko i
dalekowschodnim.

W2, W3, U2, K1

8.

Negocjacje, dialog oraz postawy ludności miejscowej wobec interwentów.

W1, W2, U1, U2, K1

9.

Wizje państwa rebeliantów.

U1

10.

Efekty zaangażowania wojskowego i politycznego USA i państw europejskich na
BW i DW.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, seminarium
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Notatki analityczne i prezentacja. Obecność i aktywność na
zajęciach.
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"Islam codzienny". Analiza problemu w ramach antropologii kulturowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.603e4433ce971.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Klasyﬁkacja ISCED

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem jest przekazanie wiedzy z zakresu złożoności fenomenu tzw. codziennej religijności

C2

Celem jest zapoznanie studentów z podstawowymi aspektami kulturowymi i politycznymi, związanymi z różnymi
formami przejawów codziennej religijności

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student(ka) zna podstawową terminologię nauk
humanistycznych i kulturowych, ze szczególnym
uwzględnieniem specyﬁki Bliskiego Wschodu i Afryki
Północnej

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W04,
SBI_K1_W05,
SBI_K1_W06

zaliczenie pisemne

W2

Student(ka) zna i rozumie procesy zmiany struktur,
systemów wartości,instytucji oraz typów więzi
religijnych w procesach zmian społecznych na Bliskim
Wschodzie i Afryki Północnej

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W04,
SBI_K1_W05,
SBI_K1_W06

zaliczenie pisemne

W3

Student(ka) zna i rozumie rolę religijności
w wybranych społeczeństwach świata arabskiego
na Bliskim Wschodzie i Afryki Północnej

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W04,
SBI_K1_W05,
SBI_K1_W06

zaliczenie pisemne

W4

Student(ka) zna i rozumie schematy przenikania się
różnorodnych tendencji, takich jak religia
na rzeczywistość kulturową i społeczno-polityczną
regionu, zarówno w ujęciu historycznym jak
i współczesnym

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W04,
SBI_K1_W05,
SBI_K1_W06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student(ka) potraﬁ analizować i interpretować
konkretne zjawiska kulturowe,religijne i społeczne
zachodzące na obszarze Bliskiego Wschodu i Afryki
Północnej

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U03, SBI_K1_U04,
SBI_K1_U05

zaliczenie pisemne

U2

Student(ka) potraﬁ wykorzystać wiedzę teoretyczną
SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
do samodzielnej i krytycznej analizy przejawów
SBI_K1_U03, SBI_K1_U04,
religijności bliskowschodniej i północnej Afryki w ujęciu
SBI_K1_U05
antropologicznym

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student(ka) ma świadomość odpowiedzialności
i znaczenia wartości kulturowych i godności człowieka
na różnych poziomach rzeczywistości społecznej

SBI_K1_K01, SBI_K1_K03,
SBI_K1_K04

zaliczenie pisemne

K2

Student(ka) jest gotów do pogłębiania znajomości
SBI_K1_K01, SBI_K1_K02,
specyﬁki uwarunkowań społecznych świata arabskiego
SBI_K1_K03, SBI_K1_K04
w Afryce Północnej i ich kompleksowego charakteru

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

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

wpływ tradycji przedislamskich na rozwój doktryny społeczno-politycznej islamu

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

2.

rozwój szariatu i szkół prawnych do XIX wieku

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

3.

modernizm islamski XIX/XX w.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

4.

relacje pomiędzy islamem a ideą sekularyzmu

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

5.

wpływ islamu na rozwój nacjonalizmu arabskiego

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

6.

socjalizm islamski

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

7.

współczesne dyskusje dotyczące roli szariatu. Założenia i praktyczne
zastosowania na Bliskim Wschodzie i Afryce Północnej

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

8.

relacje pomiędzy islamem i państwem, koncepcje władzy w islamie

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

9.

Geneza powstania i działanie ISIS

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

10.

Wiosna Arabska i jej skutki dla islamskiej myśli politycznej

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

11.

debaty dotyczące demokracji muzułmańskiej na Bliskim Wschodzie oraz Afryce
Północnej

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Dopuszczenie do testu: a) dopuszczalne są trzy nieusprawiedliwione
nieobecności, b) w przypadku większej liczby nieobecności wymagane jest
opracowanie dodatkowego materiału wskazanego przez
zaliczenie pisemne
prowadzącego(minimum 6 stron znormalizowanych, przypisy oraz
bibliograﬁa) Forma zaliczenia: c) test pisemny w formie pytań otwartych,
d) uzyskanie pozytywnej oceny, tj. 3,0 = 50% testu
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Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność w zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Israel’s International Role: From Regional Pariah to Global Powerhouse
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.603e458c886c9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Presenting the evolution of Israel's international role. Describing the complex background of Israel's increasing
inﬂuence on regional and to some extent global international relations. Providing overview of diﬀerent
international images of Israel.

C2

Developing analyst skills to explain and interpret current aﬀairs in the Middle East and formulate forecasts about
the region.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student understands the background, course and
outcomes of Israel's international role transformation.

SBI_K1_W06

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student is able to critically read and analyse media
information about Israel related to the political, social
and economic sphere.

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02

zaliczenie ustne

U2

Student formulates hypotheses about Israel's role in
the international relations and is able to verify them.

SBI_K1_U03, SBI_K1_U05,
SBI_K1_U06

zaliczenie ustne

SBI_K1_K04, SBI_K1_K05

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student is prepared to contribute to professional
programs involving contact with Israeli partners.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza dokumentów programowych

15

analiza źródeł historycznych

15

analiza problemu

15

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie projektu

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
145

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. External and internal factors shaping Israel's foreign policy.
2. Creation of Israel: diplomatic overtures and military ﬁnale.
3. Unrequited love?: Israel and West during the Cold War.
4. "A small country surrounded by enemies": The time of classic Israeli-Arab wars.
5. Hopeful beginnings of the peace process (Egipt, Jordan, Palestine Liberation
Organization).
6. Fundaments and scope of contemporary Israeli-American cooperation.
7. Palestinian-Israeli relations: Perpetuity of negotiations, crises and cooperation.
8. Israel and the European Union: How to have your cake (i.e. condemn Israel) and
eat your cake (i.e. tighten cooperation with it).
1.

W1, U1, U2, K1
9. Israel and Sunni-Arab states: The beginning of a beautiful friendship?
10. Resistance to "the Zionist regime": Reasons for the Iranian-Israeli shadow
war.
11. Emerging powers in the Israeli foreign policy: Does World have more to oﬀer
than USA?
12. Start-up nation: The success story of Israeli economy.
13. Israel's energy transition: Gas, renewables, innovation and PR.
14. "The only democracy in the Middle East" and "the most moral army in the
world" vs. "the apartheid state" and "the occupier": Struggle for Israel's
international image.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, inscenizacja, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
a) participation in discussions (30%) – understanding of the reading
materials assigned for each session b) participation in discussions (30%) –
understanding of the materials analysed during classes (oﬃcial
documents, maps) c) participation in the ﬁnal simulation (40%) –
knowledge and understanding of the arguments and interests of the
actors involved in the debate; ability to present them and argue during
the simulation

Wymagania wstępne i dodatkowe
-

Sylabusy
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Izrael na rynku międzynarodowym
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.1560170169.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie Studentów ze specyﬁką izraelskiego modelu gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem jego
wymiaru zewnętrznego;

C2

zapoznanie Studentów z funkcjonowania rynku(ów) globalnych / międzynarodowych

C3

analiza procesów kształtowania i operacjonalizacji strategii rozwoju gospodarczego Izraela

C4

Omówienie machizmów związanych z procesami polityzacji międzynarodowej polityki gospodarczej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student ma podstawową wiedzę o charakterze,
miejscu i znaczeniu nauk społecznych
i humanistycznych, ich specyﬁce przedmiotowej
i metodologicznej w systemie nauk

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W03

esej, prezentacja

SBI_K1_U01

esej, prezentacja

SBI_K1_K02

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student posiada podstawowe umiejętności
wyszukiwania, krytycznej oceny, analizowania
i wykorzystywania informacji płynącej z różnych źródeł

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów
społecznych uwzględniając aspekty ekonomiczne
i polityczne Wschodu i Zachodu

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie eseju

20

przygotowanie do ćwiczeń

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Izraelskie HARD i SOFT POWER a polityczna i gospodarcza-międzynarodowa
konkurencyjność Izraela: uwarunkowaniem, specyﬁka, wymiary

W1, U1, K1

2.

- ANALIZA SWOT – perspektywy rozwoju izraelskiej pozycji na arenie
międzynarodowej
- Izrael wersja kapitalizmu a wyzwania globalnej gospodarki: gospodarcza
współzależność międzynarodowa: szansa czy zagrożenie, relacje między
gospodarka a polityka i bezpieczeństwem.

W1, U1, K1

Sylabusy
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3.

- Izraelska polityka innowacyjna: Koncepcja / strategia, instrumenty mechanizmy,
rezultaty, wyzwania oraz izraelska polityka energetyczna: polityka surowcowa,
OZE w energetyce. Innowacyjność w energetyce: nowoczesne technologie w
sektorze energetycznym – izraelski towar eksportowy i czynnik umacniający
przewagę konkurencyjną;

W1, U1, K1

4.

- Cyber (nie)-bezpieczeństwo: wyzwanie geopolityczne i geoekonomiczne.
Wyznawania izraelskie strategicznego planowania w zakresie
cyberbezpieczeństwa.

W1, U1, K1

5.

- ZAJĘCIA WARSZTATOWE: Studenci są proszeni o opracowanie (zgodnie ze
standardami akademickimi) recenzji wybranej przez siebie książki poświęconej
izraelskiej i/lub pozycji Izraela na rynnach międzynarodowych gospodarce

W1, U1, K1

6.

- Znaczenie Ruchy BDS: charakterystyka ruchu, etapy rozwoju i zakres wpływu na
pozycję Izraela na rynkach międzynarodowych

W1, U1, K1

7.

- Relacje gospodarcze Izraela z wybranymi krajami: wymiana handlowa (struktura,
bilans, trendy), Inwestycje kapitałowe, charakter współpracy z uwzględnieniem ich W1, U1, K1
obszarów (konkurencyjność – komplementarność czy rywalizacja).

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia kursu jest, obecność, aktywny udział w zajęciach
oraz przygotowanie eseju i prezentacji

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego, pozwalająca na czytanie materiałów do zajęć.

Sylabusy
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Izrael: Tradycje mniejszości edot - studium uprzedzeń
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.6202113542cde.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z różnymi grupami pośród społeczeństwa Izraela, poznanie ich kultur i tradycji, próba
zrozumienia animozji między nimi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Różnice pomiędzy "Aszkenazim", "Sefardim",
"Mizrachim" oraz "Etiopim".

SBI_K1_W06

zaliczenie ustne
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Umiejętności – Student potraﬁ:
Scharakteryzować kulturę Żydów europejskich,
arabskich oraz etiopskich.

U1

SBI_K1_U06

zaliczenie ustne

SBI_K1_K05

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Podjęcia badań terenowych, aby poznać osobiście
przedstawicieli różnych tradycji we współczesnym
społeczeństwie izraelskim.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

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.

W pierwszych latach Państwa Izraela miała miejsce supremacja obywateli
pochodzenia europejskiego. Kultura sefardyjska i mizrachijska była spychana na
margines. W latach 80-tych i 90-tych XX w. do Erec Israel napłynęły fale Żydów
etiopskich. Okazało się, że ich kultura nie spotkała się zupełnie ze zrozumieniem
"sabrów". Potrzeba było wielu demonstracji i protestów, aby z biegiem czasu,
Sefardyjczycy, Mizrachijczycy, a wreszcie Felasze, doczekali się większego
dowartościowania...

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywność na zajęciach, mile widziane prezentacje studentów na
zajęciach.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Zainteresowanie tematem.

Sylabusy
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Języki Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej – dawniej i dziś
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.603e4a93311a5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z z najważniejszymi żywymi i już nieużywanymi językami Bliskiego Wschodu i Afryki
Północnej (głównie afroazjatyckimi), ich strukturą, literaturą w nich tworzoną, ale również z systemami pisma
przez nie używanymi.

C2

Uświadomienie słuchaczom aspektu socjolingwistycznego omawianych języków – jakie wartości kulturowe
i religijne przekazywały lub przekazują i dlaczego przynajmniej niektórych z nich warto się uczyć.

C3

Uświadomienie słuchaczom problemów związanych z odradzaniem się i wymieraniem języków Bliskiego Wschodu
i Afryki Północnej oraz wpływem tych zjawisk na kwestie społeczno-kulturowe wspomnianych regionów

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

moc danego języka jako zjawiska kulturowe, religijne
i społeczne z nim związane oraz jako przejawy
dziedzictwa kulturowego i tożsamości kulturowej

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03

zaliczenie pisemne

SBI_K1_U02, SBI_K1_U04

zaliczenie pisemne

SBI_K1_K01, SBI_K1_K02

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wymienić różnice i podobieństwa kulturowe, społeczne
i religijne społeczności posługujących się danymi
językami w ujęciu diachronicznym i synchronicznym

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

prowadzenia rozważań poruszających etyczne
dylematy związane z socjokulturowym rozumieniem
danego języka jako niezbędnego elementu inkulturacji
oraz potraﬁ rozpoznać, prognozować oraz badać
charakter kluczowych zagrożeń pojawiających się
w procesie interakcji kulturowych dotyczących
zachowania lub utraty języka lub jego form zapisu
na omawianym obszarze

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do ćwiczeń

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.

Sytuacja językowa na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej w ujęciu
historycznym z uwzględnieniem kwestii socjolinwistycznych i kuturowych

W1, U1, K1

2.

Języki i pisma Mezopotamii

W1, U1

3.

Język akadyjski i jego odmiany, literatura w nim tworzona

W1, U1

4.

Język ugarycki i jego literatura

W1

Sylabusy
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5.

Języki kananejskie: znaczenie, formy zapisu, przetrwanie

W1, U1, K1

6.

Języki aramejskie

W1, U1, K1

7.

Język arabski i jego wpływ kulturowy, dialekty języka arabskiego, język maltański.

W1, U1

8.

Języki etiosemickie: kultura i literatura

W1, U1

9.

Języki południowoarabskie epigraﬁczne i współczesne

W1, U1, K1

10.

Język egipski: pismo i kultura

W1, U1, K1

11.

Język koptyjski dawniej i dziś

W1, U1, K1

12.

Języki berberskie: zagrożenie i odrodzenie

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

a) dopuszczalne są trzy nieusprawiedliwione nieobecności, b) w
przypadku większej liczby nieobecności wymagane jest opracowanie
dodatkowego materiału wskazanego przez prowadzącego (minimum 6
zaliczenie pisemne
stron znormalizowanych, przypisy oraz bibliograﬁa) Forma egzaminu: c)
egzamin pisemny, d) uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu, tj. 3,0 =
60% egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
a) dopuszczalne są trzy nieobecności nieusprawiedliwione; b) w razie większej liczby nieobecności warunkiem dopuszczenia
do egzaminu jest przygotowanie dodatkowego materiału wskazanego przez wykładowcę (minimum 6 stron
znormalizowanych, bibliograﬁa, przypisy); c) egzamin pisemny; d) zaliczenie egzaminu: 60%=dst (3,0)

Sylabusy
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Kibuce - prawdziwy komunizm w Izraelu?
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.603e46006f83b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Próba odpowiedzi na pytanie o fenomen instytucji kibucu w Erec Israel - czyżby była to udana i skuteczna próba
dobrowolnego wprowadzenia postulatów komunizmu na wieś izraelską? Zapoznanie studentów z oryginalną
tematyką rolnictwa izraelskiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student ma orientację, jeśli chodzi o tematykę
kibucową, ważnego elementu rolnictwa, a nawet
przemysłu Izraela.

SBI_K1_W02

zaliczenie ustne

SBI_K1_U02

zaliczenie ustne

SBI_K1_K02

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student rozumie ważną rolę, jaką odegrały kibuce
w procesie rozwoju osadnictwa żydowskiego
w Palestynie w pierwszej połowie XX wieku (do 1948
r.).

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotowy do wizyty we wsi kolektywnej
(kibucu) w celu poznania doświadczeń życiowych
i zawodowych kibucników.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

konsultacje

2

przeprowadzenie badań literaturowych

20

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

8

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Degania, Lochamei Ha-Getaot, Sde Boker czy Yad Mordechaj to dziś właściwie
miejsca historyczne na mapie Izraela. Kibuc Degania był pierwszym kibucem,
założonym na terenie Erec Israel (1909 r.) W kibucu Sde Boker mieszkał i spoczął
pierwszy premier i twórca Państwa Izraela, Dawid Ben-Gurion (ur. 1886 w Płońsku,
zm. 1973). Kibuc Lochamei Ha-Getaot powstał w 1949 r., dokładnie 5 lat po
wybuchu powstania w getcie warszawskim, a wśród założycieli byli Cywia
Lubetkin i Icchak "Antek" Cukierman - przywódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej
(ŻOB). Kibuc Yad Mordechaj powstał w 1943 r., a jego nazwa została nadana na
cześć Mordechaja Anielewicza - przywódcy powstania w getcie warszawskim.
Założycielami byli głównie młodzi działacze organizacji Ha-Szomer Ha-Cair
przybyli do Palestyny z Polski w drugiej połowie lat 30-tych. W maju 1948 r. kibuc
został zaatakowany przez nacierające w stronę Tel-Awiwu wojska egipskie.
Kilkudniowy opór kibucników uratował mieszkańców Tel-Awiwu. Po kilku
miesiącach teren kibucu został odbity przez wojska Izraela, a później wioskę
odbudowano. W następnych latach, w obu wspomnianych kibucach powstały
muzea pamięci walki i zagłady narodu żydowskiego podczas II wojny światowej.
Autorka głośnej powieści "Byliśmy przyszłością", Jael Neeman, opowiada o swoim
kibucu Jechiam k/Naharii na północy Izraela, który został założony w 1946 r.
Autorka wspomina tam o ważnym ośrodku edukacyjnym federacji kibuców - Givat
Haviva, powstałym w 1949 r., który zabiega o poprawę relacji izraelskopalestyńskich. W Izraelu istnieje także od 1971 r. ośrodek dokumentacji ruchu
kibucowego - Yad Tabenkin. O kibucu Hulda w środkowym Izraelu czytamy z kolei
w książkach Amosa Oza, który spędził tam młodzieńcze lata i przed dwoma laty
został pochowany. Piszący te słowa zaś, spędził miesiąc jako ochotnik do pracy w
1989 r. w kibucu Kfar Glikson k/Cezarei, gdzie mimo trwającego już kryzysu
ekonomicznego, dalej była widoczna wiara w system życia bez obrotu pieniędzmi,
zapewniający wszystkim kibucnikom zaspokajanie podstawowych potrzeb
życiowych. A jak wpisać w ten obraz grupę religijnych kibuców w dolinie Beit
Szean w pobliżu Jordanu? Czy eksperyment wprowadzenia zasad komunizmu do
gospodarki rolnej Izraela powiódł się? A koncepcja wychowania dzieci i młodzieży
przez kibuc w oderwaniu od domów rodziców jakie przyniosła skutki? Inną
ciekawostką jest funkcjonowanie na północy Izraela k/Akki chrześcijańskiego
kibucu Nes Ammim jako symbolu dialogu chrześcijaństwa z judaizmem...

W1, U1

2.

Kurs ma za zadanie odpowiedzieć na pytanie, na czym polega fenomen
izraelskiego kibucu i na ile udał się tam projekt wprowadzenia komunizmu. Jak
wyglądały kolejne fazy rozwoju/regresu kibuców na przestrzeni XX wieku? Na ile
instytucja kibucu próbowała się dostosować do zmieniającej się sytuacji
polityczno-gospodarczej Izraela oraz krajów tzw. demokracji ludowej? Co sprawiło
renesans kibucu w początku XXI wieku, jednak na zupełnie innych zasadach?
Dlaczego kibuce, mające niewielki odsetek całej ludności Izraela, były ważnym
elementem państwotwórczym? Czy rzeczywiście kibucnicy byli komunistami z
wyboru?

K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywność na zajęciach - mile widziane prezentacje studentów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zainteresowanie przedmiotem.

Sylabusy
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Kino Bliskiego Wschodu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.620211c6e4223.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Sylabusy

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kino krajów Bliskiego Wschodu, do niedawna w ogóle nieznanych, lub znanych sporadycznie, dopiero w latach 90.
odkrywanych przez międzynarodową publiczność. Celem wykładów jest przed przede wszystkim przedstawienie
dorobku twórców kinematograﬁi bliskowschodniej i ich znaczenia dla całokształtu kultury regionu.

C2

Kino krajów Bliskiego Wschodu, do niedawna w ogóle nieznanych, dopiero w latach 90. odkrywanych przez
międzynarodową publiczność. Celem wykładów jest przed przede wszystkim przedstawienie dorobku kina
irańskiego, spośród wszystkich krajów islamskich osiągającego najszerszy międzynarodowy rozgłos, stając się
synonimem bliskowschodniego kina artystycznego. Omówiona zostanie przede wszystkim twórczość ﬁlmowców
irańskich związanych z zaistniałą w latach 60. tzw. irańską Nową Falą (B. Beizai, M. Kimiai, D. Mehrjui, i, przede
wszystkim A. Kiarostami), animowaną przez Kanun – Instytutu Intelektualnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży.
Następnie przedstawiony zostanie okres kryzysu kinematograﬁi irańskiej w czasie rewolucji ajatollahów w 1979,
a następnie odrodzenie kina irańskiego, datowane od 1983, kiedy z inicjatywy rządowej powstał Fundusz Filmowy
Farabi, którego celem było wspieranie narodowej kinematograﬁi, łączącej fundamentalne wartości islamu
z wysoką jakością artystyczną. Przedmiotem szczegółowej analizy będzie dorobek najwybitniejszych twórców
kina irańskiego, takich jak A. Kiarostami (zdobywca Złotej Palmy na MFF w Cannes za „Smak czereśni” z 1997 r.),
M. Makhmalbaf („Gabbeh” z 1996), M. Majidi („Dzieci niebios” z 1997 r,), w których oryginalnych, często
prezentujących nowatorskie podejście do kinematograﬁcznej estetyki dziełach odnajdujemy odwołania
do tradycyjnej, bliskowschodniej kultury (np. perskiego malarstwa i teatru „Ta’ziye(h), ale również zapożyczenia
z kina zachodniego (włoski neorealizm, ﬁlmowa epika J. Forda) czy nawet kina indyjskiego. Omówiony zostanie
również dorobek kina egipskiego i libańskiego, zwłaszcza "złotego okresu" kinematograﬁi obu krajów, ściśle
współpracujących ze sobą w dziedzinie produkcji ﬁlmowej, tj. dekady lat 60. Analiza obejmować będzie również
twórczość współczesnych ﬁlmowców egipskich i libańskich np. Nadine Lebaki. W ramach wykładów omówiona
zostanie również szczegółowo kinematograﬁa izraelska, której podwaliny tworzone były już od lat 40. m.in. przez
emigrantów z Polski (np. Józefa Lejtesa). Przedmiotem analizy będą przede wszystkim dzieła tworzone w latach
50. przez spółdzielnię Kolon (1951-55), w latach 60. przez spółdzielnię ﬁlmową Gevy (oraz samodzielnych,
izraelskich ﬁlmowców, takich jak: M. Golan, E. Kishon, Uri Zohar), realizowane w latach 70. i 80. dzieła reżyserów
urodzonych w Izraelu: A. Hefnera, B. Davidsona, D. Dolmana, M. Mizrahi. Omówione zostanie również zjawisko
Nowego Kina Izraelskiego, tworzonego przez absolwentów izraelskich szkół ﬁlmowych w Ramat Ganie, Tel Awizie
oraz Jerozolimie (twórczość Uri Barabasza, Awi Neszera, Eli Cohen a zwłaszcza Amosa Gitaia (Kipur) podejmujące
aktualną problematykę społeczną i polityczną, związaną np. z konﬂiktem izraelsko – palestyńskim.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie historię i współczesność kina
bliskowschodniego jako medium kulturotwórczego
i kulturoznawczego.

SBI_K1_W02,
SBI_K1_W04,
SBI_K1_W06

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

SBI_K1_U02, SBI_K1_U04,
SBI_K1_U06

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

SBI_K1_K01, SBI_K1_K05

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wykazać się wiedzą nt. wybranych
twórców i nurtów kina bliskowschodniego, w szerokim
kontekście kulturoznawczym.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Wykorzystania zdobytej wiedzy w kreowaniu
aktywności kulturalnej w kraju i za granicą. Ma
również podstawy do samodzielnego badania
obszarów aktywności audiowizualnej.

Bilans punktów ECTS

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

5

analiza i przygotowanie danych

5

przygotowanie dokumentacji

10

analiza problemu

5

konsultacje

5

przygotowanie projektu

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

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.

Kino irańskie.

W1, U1, K1

2.

Kino egipskie i libańskie - historia i współczesność.

W1, U1, K1

3.

Kino innych krajów arabskich.

W1, U1, K1

4.

Kino palestyńskie.

W1, U1, K1

5.

Kino izraelskie.

W1, U1, K1

6.

Znaczenie kina bliskowschodniego dla polityki kulturalnej krajów arabskich,
islamskich (w tym krajów afrykańskich).

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Projekcje ﬁlmowe., metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, metody e-learningowe,
konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne, zaliczenie na ocenę, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach. Aktywność.
Zaliczenie egzaminu.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Ogólna wiedza na temat kultury i historii regionu bliskowschodniego, ze szczególnym uwzglęnieniem XX wieku.

Sylabusy

181 / 419

Kino izraelskie: Od Amosa Gitaia i Ariego Folmana po Natalie Portman
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.604014f815ac0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów ze zjawiskowym na Bliskim Wschodzie kinem izraelskim w całej jego złożoności
i różnorodności.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student ma orientację na polu kina Izraela oraz jego
złożonej problematyki.

SBI_K1_W04

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student rozumie ważne tematy społeczne poruszane
przez kino izraelskie.

SBI_K1_U04

zaliczenie na ocenę

SBI_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotowy do pogłębiania ważnych tematów
podnoszonych przez izraelskich ﬁlmowców.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Kino izraelskie jest wielojęzyczne. Twórcy bawią się dialogami hebrajskoarabskimi z wtrętami angielskimi, rosyjskimi czy hiszpańskimi. Filmowcy
programowo nie uznają żadnego tabu, dlatego powstają dzieła o miłości dwóch
ortodoksów (Oczy szeroko otwarte - Haima Tabakmana), o ﬂircie geja
niemieckiego z palestyńskim (Spacer po wodzie - Foxa) czy o odejściu kobiety
ortodoksyjnej od męża do świeckiego kochanka (Kadosz - Gitaia). Eran Riklis
opowiada z kolei o druzyjskim ślubie na Wzgórzach Golan (Syryjska narzeczona),
gdzie na przeszkodzie staje izraelska biurokracja, rozpychająca się bezdusznie na
terytorium okupowanym. Inne, częste motywy to tematyka kibucowa, wojny
Izraela z krajami arabskimi oraz nawiązania do czasu Zagłady podczas II wojny
światowej. Ciekawe, że wszystkie powyższe elementy zawarł w swoim ﬁlmie Eytan W1, U1
Fox (Spacer po wodzie). Oto, niemiecka wolontariuszka podejmuje ochotniczą
pracę w kibucu. Po jakimś czasie zakochuje się w niej izraelski agent sił
specjalnych. Historia jeszcze bardziej się komplikuje, gdy brat dziewczyny - gej,
doprowadza wspomnianego izraelskiego asa do swojego dziadka, który okazuje
się zbrodniarzem, mordującym Żydów podczas Holokaustu. Czy Izraelczyk wypełni
zleconą mu misję zabicia nazistowskiego zbrodniarza? Izraelscy ﬁlmowcy chętnie
też sięgają po tragikomedię, jak Eran Kolirin (Przyjeżdża orkiestra), opowiadający
o egipskiej orkiestrze przez pomyłkę przybywającej na izraelską prowincję czy Gidi
Dar (HaUszpizin), który zderza bogobojną rodzinę Mosze Belangi podczas święta
Sukot z nietradycyjnymi gośćmi - dwoma uciekinierami z więziennej przepustki...

2.

Kino izraelskie działa i rozwija się od dziesięcioleci, ale jakościowy skok dokonał
się w nim na początku XXI wieku. Tacy twórcy jak Amos Gitai, Eytan Fox, Ari
Folman czy Gidi Dar, sprawili, że ﬁlm izraelski stał się bardziej uniwersalny i
wszechstronny, choć ciągle osadzony w bliskowschodnim kontekście. Dzięki nim
obserwujemy początki Państwa Izraela (Kedma - Gitaia i Opowieść o miłości i
mroku - Natalie Portman), śledzimy izraelskie rozliczenia z Libanem (Walc z
Baszirem - Folmana oraz Twierdza Beaufort - Josepha Cedara) oraz poznajemy
izraelski punkt widzenia na Arabów i Palestyńczyków (Drzewo cytrynowe - Erana
Riklisa oraz Checkpoint - Yoava Shamira). Inne stałe tematy to życie
ultraortodoksji żydowskiej (HaUshpizin - Dara oraz Wypełnić pustkę - Ramy
Burshteina), a także ciągle żywe echa Holokaustu (Spacer po wodzie - Foxa czy
Niedokończony ﬁlm - Yael Hersonski)...

K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Aktywność na zajęciach - mile widziane prezentacje studentów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zainteresowanie przedmiotem.

Sylabusy
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Kino muzułmańskich emigrantów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.5cc2eda7349ce.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z kinem muzułmańskich emigrantów przybywających do Europy
i Ameryki z Bliskiego Wschodu i Afryki Płn. - głównie z krajów postkolonialnych, przybywających do dawnych
centrów (Francja, Hiszpania, Włochy, Niemcy, Wlk. Brytania). Dzięki ﬁlmom zrealizowanym przez emigrantów
istnieje możliwość przyjrzenia się złożonej sytuacji społecznej przybywających z krajów muzułmańskich ludzi,
niejako "od środka" bez zafałszowań związanych z narzuconym przez kulturę zachodu "dyskursem
post(neo)kolonialnym".

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

185 / 419

W1

Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę dotyczącą
kina tworzonego przez muzułmańskich emigrantów
w krajach Europy Zachodniej i USA.

SBI_K1_W06

prezentacja

SBI_K1_U06

prezentacja

SBI_K1_K05

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Posiada umiejętności badawcze pozwalające
na samodzielne przygotowanie i przeprowadzenie
procesu badawczego na obszarze kulturoznawstwa,
bazującego na antropologii audiowizualnej
z wykorzystaniem bibliograﬁi w języku rodzimym
i obcym oraz z zastosowaniem więcej niż jednej
metody badawczej; potraﬁ sformułować wnioski,
opracować i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem
ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Podejmuje wyzwania zawodowe; wykazuje aktywność,
podejmuje trud i odznacza się wytrwałością
w realizacji indywidualnych i zespołowych działań
profesjonalnych służących podnoszeniu standardów
życia zbiorowego i jednostkowego, w których ważnym
elementem jest wykorzystywanie przekazów
audiowizualnych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

40

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Dyskurs kolonialny i postkolonialny w perspektywie kinematograﬁcznej.
2. Obraz muzułmańskiej wspólnoty i jej kultury w ﬁlmach tworzonych przez
kinematograﬁe zachodnie: "konserwatyści" i "reformatorzy" (kino popularne vs
kino autorskie: Gillo Pontecorvo, Jean-Luc Godard, Rainer Warner Fassbinder,
Andre Techiné, Mathieu Kassovitz i inni).
3. Kinematograﬁa Afryki Płn. i jej wpływ na kino francuskie - od "Kina Rewolucji"
do "Kina Przedmieść":
a/ kino algierskie przed 1962 i po (twórczość Mohammeda Lakhdar-Hamina,
Rachida Bouchareba, Yasminy Adi),
b/ kino marokańskie (Hamid Bénani, Souheil Ben Barka, Moumen Smihi, Ahmed El
Maânouni, Mustapha Derkaoui , Farida Benlyazd, Saâd Chraïbi, Hassan Benjelloun,
Ismael Ferroukhi,
c/ kino algierskich i marokańskich emigrantów we Francji (Bourlem Guerdjou,
Daoud Aoulad-Syad, Yasmine Kassari, Abdellatifa Kechiche, Merzaka Allouache).
W1, U1, K1
4. Kino tureckich emigrantów w Niemczech: I, II i III Pokolenie ﬁlmowcówemigrantów - od Gastarbeitkino do kina niemiecko-tureckiego:
a/ twórczość Yilmaza Güneya i Tevﬁka Basera (I Pokolenie),
b/ twórczość Fatiha Akina, Kutlugu Atamana (II Pokolenie) jako modelowy przykład
kina niemiecko-tureckiego ,
c/ kino Yilmaza Arslana, Sinana Akkusa, Ayse Polat, Özgüra Yildirima (III Pokolenie)
4. Filmowy Bliski Wschód w Europie i w USA.
a/ tematyka bliskowschodnia w kinie zachodnim (w perspektywie postkolonialnej),
b/ ﬁlmowcy z Bliskiego Wschodu w Hollywood (Mustafa Akkad, Marjane Satrapi i
inni),
c/ kino palestyńskie realizowane na Zachodzie (twórczość Mohammada
Bakriego),.
5. Kryzys migracyjny i kino dokumentalne muzułmańskich i żydowskich
emigrantów (twórczość Izze Genini, Yaminy Benguigui, Tamera El Saida i innych).
6. Tematyka muzułmańskich emigrantów w kinie nurtu transkulturowego.

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na podstawie pozytywnej oceny z prezentacji oraz regularnego
uczestniczenia w zajęciach, podczas których prócz elementu wykładowego
obecny jest element konwersatoryjny, stymulujący studentów do
aktywnego wykorzystywania zdobytej wiedzy.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ogólna znajomość historii i kultury krajów bliskowschodnich, procesów emigracyjnych, problematyki związanej z
kolonializmem i post(neo)kolonializmem.

Sylabusy
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Kino wschodnich sztuk walki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.1585576977.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z historią i współczesnością kina wschodnich sztuk walki, rodzaju
ﬁlmowego niezwykle ważnego dla zrozumienia kultury i mentalności społeczeństw dalekowschodnich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

188 / 419

W1

Poznanie dorobku najważniejszych twórców ﬁlmów
wschodnich sztuk walki, tworzonych w obrębie
kinematograﬁi dalekowschodnich, chińskiego kręgu
kulturowego, realizowanych zwłaszcza w Japonii,
Hongkongu, na Tajwanie, w Chinach Kontynentalnych.
Ale także w Korei (Płn. i Płd.), Wietnamie, Tajlandii.
Twórcy tych ﬁlmów bardzo często nawiązywali
w swych ﬁlmach do stylów i szkół walki wytworzonych
w obrębie militarnej aktywności społeczeństwa
zamieszkującego określony region (np. japońskie ﬁlmy
samurajskie - jidai-geki - nawiązywały do budo - sztuk
walki wojowników bushi; chińskie ﬁlmy wuxia opowiadały często o autentycznych wojownikach
z dalszej, bądź bliżej - dynastia Quing - histrorii),
tajlandzkie ﬁlmu walki bazują na tajskich sztukach
walki, zwłaszcza na tajskim boksie itd). Poznanie
ﬁlmów wschodnich sztuk walki jest o tyle ważne, że
w kulturze chińskiego kręgu kulturowego komunikacja
pozawerbalna jest ważniejsza niż werbalna, stąd
często ważne treści (związane z taoizmem,
buddyznem, konfucjanizmem) zawarte są w ﬁlmach
walki, w zachodnim kręgu kulturowym odbieranych
mylnie jedynie jako "kino rozrywkowe".

SBI_K1_W06

zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

W2

Zapoznanie się z dorobkiem azjatyckiego kina walki,
jak również z jego przemożnym wpływem na kino
zachodnie, zwłaszcza francuskie i amerykańskie
(martial arts cinema).

SBI_K1_W06

zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

Swobodnie poruszać się w kręgu azjatyckiej kultury
kinematograﬁcznej, związanej z kinem akcji, zwłaszcza
kinem wschodnich sztuk walki. Przez ich pryzmat
poznaje najważniejsze, prerogatywy ideowe
SBI_K1_U06
i estetyczne krajów konfucjańskiego kręgu
kulturowego, tak w perspektywie historycznej,
antropologicznej, jak i - przede wszystkim estetycznej.

zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykorzystać zdobytą wiedzę do eksploracji obszarów
kultury dalekowschodniej, zwłaszcza w jej aspekcie
audiowizualnym.

zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

SBI_K1_K05

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przeprowadzenie badań empirycznych

20

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
112

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.

1. Kulturowa geneza dalekowschodnich sztuk walki;
2. Idee stojące za ﬁlmami wschodnich sztuk walki.
3. Poszczególne rodzaje i szkoły walki na Dalekim Wschodzie.
4. Znaczenie kulturowe wschodnich sztuk walki w perspektywie zewnętrznej i
wewnętrznej.

W1, W2, U1, K1

2.

6. W kręgu wuxia-pian: chińskie kino sztuk walki: Republika Chińska, Hongkong,
Tajwan, Kino ChRLD
7. Japońskie kino jidai-geki oraz elementy budo w kinie gendai-geki (zwłaszcza we
współczesnym ﬁlmie gangsterskim yakuza-eiga).
8. Hapkido i Taekwondo - koreańskie kino sztuk walki.
7. Sztuka wojenna Tajów - i jej obraz na kinowym ekranie.
8. Vievodao - wietnamskie kino sztuk walki.
9. Elementy martial arts cinema w innych kinematograﬁach azjatyckich (nie tylko
konfucjańskiego kręgu kulturowego - Indie, Filipiny, Indonezja itd.)

W1, W2, U1, K1

3.

10. Wpływ dalekowschodniego kina sztuk walki na zachodnie kino akcji (japońscy
twórcy jidai-geki a kino zachodnie; dokonania choreografów chińskich w
Hollywood i Europie Zachodniej: Corey Yuen, Yuen Woo Ping).
11. Impact factor dalekowschodniego kina sztuk walki na światową kulturę
audiowizualną.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody elearningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne, projekt, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność w zajęciach, przygotowanie i przedstawienie
prezentacji
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Kolonializm i imperializm europejski w Afryce
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.620213e913d58.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu motywów, przebiegu oraz skutków podziału Afryki przez Europejczyków

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

Student zna i rozumie zjawiska z zakresu polityki,
układów społecznych, gospodarki i kultury
współczesnej Afryki – próba odnalezienia ich korzeni,
a także możliwych skutków dla współczesności.

SBI_K1_W03,
SBI_K1_W05,
SBI_K1_W06

zaliczenie ustne
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Zna i rozumie takie pojęcia jak kolonializm,
imperializm, rasizm, panafrykanizm, dekolonizacja,
postkolonializm, studia postkolonialne, modernizacja

W2

SBI_K1_W03,
SBI_K1_W05,
SBI_K1_W06

zaliczenie ustne

SBI_K1_U03, SBI_K1_U05,
SBI_K1_U06

zaliczenie ustne

SBI_K1_K02, SBI_K1_K05

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:
potraﬁ wykorzystać podstawową wiedzę z zakresu
studiów postkolonialnych oraz powiązanych z nią
dyscyplin do analizowania konkretnych procesów
i zjawisk społecznych i kulturowych na kontynencie
afrykańskim

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
potraﬁ pracować, w zespole pełniąc różne role; umie
przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne
umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację
celów związanych z projektowanie i podejmowaniem
działań zawodowych

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza problemu

70

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.

Fundamentalne dla kursu są takie pojęcia jak: przejęcie, wyzysk, dyskurs,
tożsamość, władza, przemoc czy modernizacja w odniesieniu do Afryki w okresie
kolonializmu europejskiego

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
polski

192 / 419

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy

193 / 419

Konﬂikty i ich rozwiązywanie na Bliskim i Dalekim Wschodzie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.603e3dcdcd7af.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przedmiot poświęcony analizie konﬂiktów społecznych i zbrojnych na Bliskim i Dalekim Wschodzie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna i rozumie teorię konﬂiktu społecznego.

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02

zaliczenie pisemne
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W2

Student zna i rozumie charakterystykę współczesnych
konﬂiktów zbrojnych.

SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03

zaliczenie pisemne

W3

Student zna i rozumie pojęcie negocjacji i mediacji
międzynarodowych.

SBI_K1_W04,
SBI_K1_W06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Analiza konﬂiktów

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U04

zaliczenie ustne

U2

Analiza polityki zagranicznej.

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U04

zaliczenie ustne

U3

Analiza zachowań negocjacyjnych.

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U04

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Umiejętność analizy polityki zagranicznej i konﬂiktów
zbrojnych.

SBI_K1_K01, SBI_K1_K02,
SBI_K1_K03

zaliczenie ustne

K2

Znajomość warsztatu negocjacyjnego.

SBI_K1_K04

zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie eseju

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Analiza polityki zagranicznej i analiza konﬂiktu.

W1, W2

2.

Teoria konﬂiktu społecznego.

W1, U1

3.

Dyplomacja podczas konﬂiktu zbrojnego.

U2, U3, K1

4.

Wymiar militarny, strategie, doktryny interwencji. Budowanie koalicji wojskowych.

W2, W3, K1

Sylabusy
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5.

Czym są negocjacje i mediacje w Azji.

W3, U3, K1, K2

6.

Psychologia dalekosiężnych celów politycznych i wojskowych. Analiza postaw
liderów politycznych.

U1, U2

7.

Rozwiązywanie konﬂiktów i przekształcanie konﬂiktów (conﬂict resolution, conﬂict
transformation).

W2, U1

8.

Negocjacje, dialog oraz postawy ludności miejscowej wobec interwentów.

W1, W2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, seminarium
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Esej lub prezentacja.
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Kraje Maghrebu. Gospodarka, społeczeństwo, kultura.
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.5cc2eda78bbcb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Studeny/ka po pozytywnym zaliczeniu modułu zajęciowego będzie posiadał/posiadała podstawową wiedzę
na temat Maghrebu jako regionu i poszczególnych państw go tworzących. Zdobytą wiedzę student/ka będzie
traﬁł użyć do dokonania podstawowych analiz pomocnych w wymiarze naukowym i zawodowym. Student/ka
bazując zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie analizy danych dotyczących gospodarki,
kultury i społeczeństw poszczególnych krajów regionu (Algierii, Tunezji, Maroka, Mauretanii i Libii). Korzystając
ze zdobytej wiedzy będzie on w stanie podjąć dalsze pogłębione studia nad regionem w toku swojej edukacji.
Poza omówieniem zagadnień związanych z poszczególnymi krajami Maghrebu studenci zostaną zapoznani
z cechami specyﬁcznymi dla kolonialnego dziedzictwa regionu (m. in. silnie rozbudowana franko fonia oraz
tendencje dążące do postrzegania regionu jako spójnej całości w opozycji do maszriku). Zajęcia mają na celu
również nie tylko przekazanie studentom bazy do dalszych pogłębionych studiów nad regionem, lecz także
przekazanie niezbędnego kompendium wiedzy dla wszystkich studentów zajmujących się tematyką
bliskowschodnią.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

student/ka posiada podstawową wiedzę z zakresu
ekonomi, gospodarki i zagadnień rozwojowych.

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W04,
SBI_K1_W05,
SBI_K1_W06

zaliczenie pisemne

W2

student/ka potraﬁ umiejscowić tematykę modułu
w ogólnym obszarze badań nad zagadnieniem oraz
wskazać główne kierunki rozwoju tychże.

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W04,
SBI_K1_W05,
SBI_K1_W06

zaliczenie pisemne

W3

student/ka zna podstawowy zakres pojęciowy
związany z gospodarkami, społeczeństwem i kulturą
krajów Maghrebu. Ponadto potraﬁ umiejscowić te
zagadnienia w szerszym kontekście regionalnym.

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W04,
SBI_K1_W05,
SBI_K1_W06

zaliczenie pisemne

U1

student/ka rozróżnia poszczególne fakty jak i przebieg
zdarzeń które wpływają na omawiane społeczeństwa.
Potraﬁ samodzielnie działać na rzecz umiejscowienia
siebie w szerszym kontekście działań zawodowych
w przyszłej pracy zawodowej związanej z krajami
Maghrebu. Jest w stanie przygotowywać analizy
praktyczne służące przyszłemu pracodawcy.

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U03, SBI_K1_U04

zaliczenie pisemne

U2

student/ka rozumie kontekst historyczny, polityczny
i religijny oraz potraﬁ wykorzystać tę wiedzę w swojej
przyszłej pracy zarówno ze społecznościami Bliskiego
Wschodu, jak i osobami pracującymi na podobnych
stanowiskach w Europie. Potraﬁ również wykorzystać
zdobytą wiedzę teoretyczną w przyszłej sytuacji
praktycznej.

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U03, SBI_K1_U04

zaliczenie pisemne

SBI_K1_K01, SBI_K1_K02,
SBI_K1_K03, SBI_K1_K04

zaliczenie pisemne

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student/ka ma świadomość złożoności problemów
i zagadnień cywilizacyjnych związanych
z dziedzictwem kulturowym obszaru Maghrebu.
Wykorzystując tę wiedzę w przyszłej pracy terenowej,
będzie potraﬁł nakreślić obraz złożoności tego regionu
innym osobą, oraz przekazać im zdobytą w toku
kształcenia wiedzę w sposób przystępny i zwięzły.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
konwersatorium

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30
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przygotowanie prezentacji multimedialnej

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.

Zajęcia wprowadzają studenta w złożoność tematyki związanej ze krajami
Maghrebu rozumianymi w perspektywie szerokiej (tj. Maroko, Tunezja, Algieria,
Libia). Mają one za zadanie ukazanie znaczenia regionalnego tych krajów w
perspektywie działań państw Unii Europejskiej, NATO, jak również uściślenie
wiedzy studentów na temat wymienionych w tytule zajęć trzech osi użytych do
analizy krajów Maghrebu. Zajęcia ukazują zatem w sposób holistyczny złożoność
problemów, szans i wyzwań stojącymi przed Państwami Afryki Północnej.
Kolejnym celem zajęć jest ukazanie studentom Maghrebu jako osobnego obszaru
geograﬁcznego, wartego pogłębionego zainteresowania na wielu polach
działalności naukowej i zawodowej.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, burza mózgów, analiza
tekstów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Do egzaminu końcowego zostaną dopuszczone osoby które były aktywne
na zajęciach, oraz posiadają wymaganą liczbę obecności. Dopuszczane są
3 nieobecności, ewentualne odrobienie nadprogramowych nieobecności
odbywa się na zasadzie odpowiedzi ustnej na zadany temat, podczas
dyżuru. Nieobecności należy odrobić co najmniej do przed ostatniego
dyżuru poprzedzającego sesję egzaminacyjną. Egzamin końcowy ma
formę pisemną, zawiera pytania otwarte i zamknięte dotyczące tematyki
omawianej podczas zajęć i przedstawionej w literaturze. Pytania
zamknięte mają formę pytań z możliwością wyboru (A,B,C,D) z trzema lub
zaliczenie pisemne
czterema podpowiedziami. Tylko jedna odpowiedź jest odpowiedzią
właściwą. Pytania otwarte dotyczą krótkiego przedstawienia jednego z
omawianych na zajęciach fenomenów gospodarczych, społecznych lub
kulturowych (np. opisz zjawisko „Podpierających mur” w Algierii, lub
streść czym jest kult Sidich/Marabutów na obszarze Maghrebu). Mogą one
zawierać również polecenie wymienienia poszczególnych części
składowych (np. wymień państwa wchodzące w skład Arabskiej Unii
Maghrebu lub wymień główne kierunki reform w początkach prezydentury
Habiba Bourguiby w Tunezji.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Bez wymagań wstępnych

Sylabusy
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Krytyczna analiza dyskursu jako metoda badawcza
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.1587040913.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wprowadzenie studentów w problematykę krytycznej analizy dyskursu jako metody badawczej.

C2

Zapoznanie studentów z teoretyczno-metodologicznymi zagadnieniami związanymi z krytyczną analizą dyskursu

C3

Zyskanie przez studentów umiejętności wykorzystywania krytycznej analizy dyskursu do prowadzenia badań
naukowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student posiada wiedzę z zakresu najważniejszych
podejść teoretycznych i badawczych w obszarze
analizy dyskursu.

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W05

projekt, prezentacja

W2

Student potraﬁ skutecznie dobrać metodę badawczą
w celu rozwiązywania postawionych problemów.

SBI_K1_W06

projekt, prezentacja

W3

Student potraﬁ zaplanować badania w zakresie
zagadnień dotyczących krajów Azji z wykorzystaniem
krytycznej analizy dyskursu.

SBI_K1_W05,
SBI_K1_W06

projekt, prezentacja

U1

Student posiada umiejętność rozumienia
i analizowania zjawisk społecznych występujących
w Azji w oparciu o wiedzę teoretyczną i narzędzia
badawcze z zakresu krytycznej analizy dyskursu.

SBI_K1_U02, SBI_K1_U03,
SBI_K1_U06

projekt, prezentacja

U2

Student posiada umiejętność formułować własne
opinie odnośnie zjawisk zachodzących w Azji
i dobierać krytycznie dane i metody analizy.

SBI_K1_U02, SBI_K1_U03,
SBI_K1_U06

projekt, prezentacja

SBI_K1_K02, SBI_K1_K03,
SBI_K1_K05

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student potraﬁ pracować w zespole w celu
analizowania wybranych zjawisk społecznych
i kulturowych zachodzących w krajach Azji.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

poprawa projektu

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do teorii dyskursu

W1

2.

Metodologia badań nad dyskursem

W1, W2, W3

3.

Krytyczna analiza dyskursu jako metoda badawcza

W1, W2, W3

4.

Etapy procesu badawczego w krytycznej analizie dyskursu

W1, W2, W3, K1

Sylabusy
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5.

Struktura, agencja i kwestia władzy

U1, U2

6.

Przemoc symboliczna jako przedmiot badań krytycznej analizy dyskursu

U1, U2

7.

Analiza populizmu jako przykładu dyskursu

U1, U2

8.

Praktyczne zastosowanie krytycznej analizy dyskursu w badaniach.

K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

1) obecność 2) aktywne uczestnictwo w zajęciach 3) przygotowanie i
projekt, prezentacja zaprezentowanie w trakcie zajęć analizy dyskursu na wybrany temat
związanych z jednym z krajów Azji.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończone zajęcia z przedmiotu "Historia polityczno-społeczna Japonii".

Sylabusy
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Kurs fakultatywny w języku angielskim
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.620215070a52e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student/ka posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na analizę współczesnych zjawisk i procesów społecznopolitycznych w Azji Zachodniej i Afryce Północnej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

złożoność zjawisk i procesów społeczno-politycznych
dotyczących relacji między instytucjami życia
społeczno-politycznego w Azji Zachodniej i Afryce
Północnej, a także ich oddziaływania na świat
zewnętrzny

SBI_K1_W02,
SBI_K1_W05,
SBI_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U03, SBI_K1_U06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

SBI_K1_K01, SBI_K1_K03,
SBI_K1_K04, SBI_K1_K05

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

rozumieć, analizować oraz interpretować konkretne
zjawiska i procesy społęczno-polityczne w Azji
Zachodniej i Afryce Północnej, wykorzystując do tego
celu ramy teoretyczno-metodologiczne z zakresu nauk
społecznych i humanistycznych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

uczestnictwa w przygotowaniu projektów
analitycznych dotyczących zjawisk i procesów
społeczno-politycznych w Azji Zachodniej i Północnej
Afryce

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza badań i sprawozdań

10

analiza i przygotowanie danych

10

analiza problemu

10

analiza źródeł historycznych

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

przygotowanie do testu zaliczeniowego

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie do zajęć

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Kurs prowadzony jest w formule wykładowo-konwersatoryjnej przez specjalistów w
danej dziedzinie, których zainteresowania badawcze odpowiadają problematyce
kursu. Prowadzący może przedstawić podstawę teoretyczną do problematyki
zajęć, która obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu nauk społecznych
W1, U1, K1
i humanistycznych, dotyczące zjawisk i procesów społecznych, politycznych,
gospodarczych i kulturowych w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.
Szczegółowe informacje dotyczące konkretnego kursu będę podane na stronie
internetowej instytutu.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład
konwencjonalny, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę, prezentacja

Na ocenę końcową składa się ocena z testu (50%) oraz
ocena z prezentacji multimedialnej / analizy problemu (50%)
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Miejsce, tożsamość, status nad środkowym Nilem o naturze wewnętrznych
konﬂiktów i kolektywnego wykluczenia w Sudanie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.62021624dca3a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z szerokim kontekstem konﬂiktów we współczesnym Sudanie

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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ma elementarną wiedzę o przyczyn napięć
społecznych i konﬂiktów zbrojnych na obszarach
Wielkiego Sudanu (Sudan i Sudan Południowy).

W1

SBI_K1_W03,
SBI_K1_W05,
SBI_K1_W06

zaliczenie na ocenę

SBI_K1_U03, SBI_K1_U05,
SBI_K1_U06

zaliczenie na ocenę

SBI_K1_K02, SBI_K1_K05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
potraﬁ wykorzystać podstawową wiedzę z zakresu
etnologii i antropologii kulturowej oraz powiązanych
z nią dyscyplin do analizowania konkretnych procesów
i zjawisk społecznych i kulturowych na kontynencie
afrykańskim

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
potraﬁ dokonać obserwacji oraz interpretacji różnych
przejawów kolektywnych konﬂiktów w konkretnym
kontekście kulturowym. Rozumie złożoność
i kontekstualność tych zjawisk

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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.

W kursie podejmowana jest kwestia przyczyn napięć społecznych i konﬂiktów
zbrojnych na obszarach Wielkiego Sudanu (Sudan i Sudan Południowy). W tym
celu prowadzący analizuje historię procesów politycznych i społecznych, które
wpłynęły na lokalne rozumienie władzy, statusu oraz przestrzeni. Prowadzący
akcentuje także rolę dialektyki pogranicza w analizowaniu stosunków społecznych
nad środkowym Nilem.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
polski
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Migracje - problematyka Azji Południowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.5cc2edbadb06e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z ruchami migracyjnymi mieszkańców Azji
Południowej (zarówno w obrębie subkontynentu, jak i do innych rejonów świata, w ujęciu historycznym
i współczesnym), a także omówienie najważniejszych kwestii związanych z obecnością i funkcjonowaniem
południowoazjatyckiej diaspory w krajach Europy, Azji, Afryki i obu Ameryk.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie procesy związane z ruchami
migracyjnymi w obrębie Azji Południowej oraz z Azji
Południowej do innych części świata. Także zna
i rozumie metody wykorzystywane do badania
zjawiska migracji, w tym metody przydatne
do badania procesów migracyjnych z Azji Południowej
do Polski i Europy.

SBI_K1_W01

zaliczenie na ocenę

SBI_K1_U02, SBI_K1_U06

zaliczenie na ocenę

SBI_K1_K03, SBI_K1_K05

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ wskazać czynniki, które kształtowały
i kształtują tendencje migracyjne wśród mieszkańców
Azji Południowej a także ocenić ich wpływ na sytuację
ekonomiczną, polityczną i społeczną.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest przygotowany do podejmowania
rozmaitych działań mających związek z oceną sytuacji
migracyjnej z krajów Azji Południowej do Europy
i Polski, a także do ciągłego pogłębiania swej wiedzy
w tym zakresie i wykorzystywania jej przy realizacji
projektów o charakterze społecznym czy
gospodarczym.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

211 / 419

Podczas zajęć omówione zostaną następujące zagadnienia:
1. Migracje ludności w obrębie Azji Południowej w ujęciu historycznym (do 1947
r.).
2. Migracje ludności w obrębie Azji Południowej po 1947 r.
3. Historyczne i współczesne przyczyny migracji ludności południowoazjatyckiej do
innych części świata.
4. Charakterystyka diaspory południowoazjatyckiej w poszczególnych rejonach
świata:
W1, U1, K1
a) Afryka (Kenia, Uganda, Tanzania, RPA, Mauritius, Libia)
b) Ameryka Środkowa i Południowa (Trynidad i Tobago, Gujana, Surinam, Jamajka)
c) Ameryka Północna (Kanada, USA)
d) Europa (Wielka Brytania, Włochy, Szwecja i in.)
e) Bliski Wschód (kraje Zatoki Perskiej)
f) Azja Pd.-Wsch. (Malezja, Singapur i in.)
e) Australia, Nowa Zelandia, Fidżi
5. Migracje z krajów Azji Południowej do Polski - przyczyny, problemy, skutki.

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach
(dopuszczalne są dwie nieobecności), przygotowanie krótkiej
zaliczenie na ocenę, prezentacja
prezentacji na zadany temat i zaliczenie testowego
egzaminu końcowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Migracje afrykańskie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.5cc2eda6413f1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student/ka posiada wiedzę nt. zjawiska migracji w Afryce oraz między kontynentem afrykańskim a Europą i Azją zarówno w perspektywie historycznej, jak i współcześnie

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student/ka ma uporządkowaną wiedzę o powiązaniach
nauk i dyscyplin umożliwiających studia nad
migracjami (w kontekście migracji afrykańskich)

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W06

zaliczenie pisemne

213 / 419

W2

Student/ka ma wiedzę o relacjach zachodzących
między strukturami i instytucjami państw oraz
organizacji międzynarodowych zajmujących się
zjawiskiem migracji w Afryce

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W06

zaliczenie pisemne

W3

Student/ka ma wiedzę na temat zjawiska migracji
w ramach kontynentu afrykańskiego (w tym migracji
wewnętrznych), jak i między Afryką a sąsiednimi
kontynentami, a także rozumie złożoność czynników
oraz skutków migracji (społeczno-ekonomicznych,
politycznych, demograﬁcznych itp.)

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student/ka posiada umiejętność rozumienia oraz
krytycznego analizowania konkretnych uwarunkowań
SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
i procesów związanych ze zjawiskiem migracji
afrykańskich, jak również potraﬁ identyﬁkować rodzaje SBI_K1_U03, SBI_K1_U06
i dalekosiężne skutki migracji - zarówno z perspektywy
krajów pochodzenia, jak i pobytu migrantów

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student/ka umie uczestniczyć w przygotowaniu
projektów społecznych, uwzględniając aspekty
polityczno-prawne oraz gospodarcze dotyczące
zjawiska migracji afrykańskich, co będzie przydatne
w późniejszej pracy zawodowej w strukturach
państwowych oraz organizacjach międzynarodowych

SBI_K1_K01, SBI_K1_K05

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

40

przygotowanie do zajęć

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.

Blok tematyczny nr1: Teorie migracji - wprowadzenie do przedmiotu

W1

2.

Blok tematyczny nr 2: Migracje afrykańskie w perspektywie historycznej

W1, W2, W3

3.

Blok tematyczny nr 3: Rodzaje, uwarunkowania i kierunki współczesnych migracji
afrykańskich

W1, W2, W3

Sylabusy
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4.

Blok tematyczny nr4: Afryka Subsaharyjska - mobilność w obrębie kontynentu i
poza kontynentem

W1, W2, W3

5.

Blok tematyczny nr 5: Afryka Północna - mobilność w obrębie regionu oraz do
Europy, Azji i Stanów Zjednoczonych

W1, W2, W3

6.

Blok tematyczny nr 6: Migracje afrykańskie a polityka państwowa, bezpieczeństwo
W1, W2, W3
oraz gospodarka (imigranci na rynku pracy)

7.

Blok tematyczny nr 7 (część warsztatowa): Studenci przygotowują prezentacje
analityczne na konkretne tematy związane z problematyką migracji afrykańskimi
(na podstawie zadanej literatury i aktualnych raportów)

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, prezentacja

Zaliczenie testu z części wykładowej aktywność na zajęciach
obecność na zajęciach
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Młode pokolenie Izraela - "Z"?
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.62022bf1d69d9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z fenomenem współczesnej młodzieży izraelskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Specyﬁczną tematykę badań nad współczesną
młodzieżą Izraela.

SBI_K1_W06

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy

216 / 419

Scharakteryzować cechy współczesnych, młodych
Izraelczyków.

U1

SBI_K1_U06

zaliczenie ustne

SBI_K1_K05

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Podjęcia własnych badań nad sytuacją młodych
w Państwie Izraela.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Czy w Izraelu można mówić o pokoleniu "zoomersów" - a więc o młodzieży
urodzonej w okolicy 2000 roku i później, która doskonale funkcjonuje w wirtualnej
rzeczywistości? Na pewno tak, skoro Izrael należy do krajów przodujących w
cyfryzacji, choć z drugiej strony, dzisiejsza młodzież kontynuuje również tradycje
poprzednich generacji. Warto więc prześledzić losy kolejnych pokoleń: pierwszych
osadników z XIX/XX wieku, budowniczych Państwa oraz generację młodych
W1, U1, K1
rozczarowanych krajem począwszy od Pierwszej Intifady pod koniec lat 80-tych XX
w. Działają jednak ciągle grupy młodzieży niezmiennie religijne, a nawet
ultraortodoksyjne. Świecką tradycją dla młodych jest co najmniej dwuletnia służba
wojskowa, będąca mocnym spoiwem społeczeństwa bez względu na pochodzenie
żołnierzy.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywność na zajęciach, mile widziane prezentacje studentów
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Zainteresowanie tematem.

Sylabusy
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Monarchies in Asia and the Middle East. Acomparative perspective
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.5cd42cd09a548.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Knows and understands conceptual underpinnings of monarchy

C2

Has deep knowledge on state – society relations in modern Asian and MENA monarchies

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Zna i rozumie zasady działania monarchicznych
systemów politycznych

SBI_K1_W01

zaliczenie pisemne
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W2

Posiada pogłębioną wiedzę na temat relacji władzaspołeczeństwo we współczesnych monarchiach Azji
i BW

SBI_K1_W03

zaliczenie pisemne

W3

Ma ogólną wiedzę o głównych instytucjach władzy
we współczesnych monarchiach Azji i BW

SBI_K1_W03

zaliczenie pisemne

SBI_K1_U02

esej

SBI_K1_K01

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie eseju

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

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.

Monarchia w dobie polityki masowej

W1, U1

2.

Problemy metody porównawczej - porównania współczesnych systemów
monarchicznych

W1, U1

3.

Instytucje monarchii

W1, W2, U1

4.

Arabia Saudyjska

W2, W3, U1, K1

5.

Maroko i Jordania

W2, W3, U1, K1

6.

Kuwejt, Bahrajn, Katar

W2, W3, U1, K1

Sylabusy
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7.

Oman, ZEA

W2, W3, U1, K1

8.

Malezja

W2, W3, U1, K1

9.

Tajlandia

W2, W3, U1, K1

10.

Kambodża

W2, W3, U1, K1

11.

Buthan, Brunei

W2, W3, U1, K1

12.

Japonia

W2, W3, U1, K1

13.

Upadek i odrodzenie modelu monarchicznego systemu politycznego

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego
Obecność na zajęciach jest obowiązakowa.
Brak wymagań wstępnych dotyczących wiedzy.

Sylabusy
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Na nieznanych szlakach Izraela
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.62022e9550a86.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z mało znanymi przejawami kultury w Izraelu i ich przedstawicielami oraz ośrodkami.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Mało znane grupy narodowościowe i wyznaniowe
w Izraelu.

SBI_K1_W06

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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Nazywać słabo znane grupy i wskazywać ich
podstawowe cechy.

U1

SBI_K1_U06

zaliczenie ustne

SBI_K1_K05

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Wyruszyć na szlak po nieznanym Izraelu...

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Izrael to nie tylko świeccy i religijni Żydzi, żyjący w opozycji do sąsiadów zza muru
- Palestyńczyków. W społeczeństwie izraelskim żyją także obywatele arabscy,
niemający palestyńskiej tożsamości: Druzowie, chrześcijanie, Beduini,
Samarytanie oraz bahaici, karaimi i Czerkiesi. Dla wielu z nich łącznikiem jest
język arabski lub hebrajski, a także identyﬁkacja z Państwem Izraela, stąd
W1, U1, K1
arabskojęzyczni żołnierze IDF. Można byłoby pokusić się o wytyczenie szlaku po
nieznanym Izraelu: druzyjskie wioski na Północy Izraela - Akka krzyżowców i
muzułmanów - chrześcijańsko-bahaicka Hajfa - druzyjska góra Karmel czerkieskie wioski w Galilei - Samarytanie w Holon - Karaimi w Aszdod - Beduini na
Negewie. Nie można też nie wspomnieć o "Czarnych Hebrajczykach" w Dimonie...

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywność na zajęciach i mile widziane prezentacje studentów.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Zainteresowanie tematem.

Sylabusy
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Oblicza konﬂiktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.5cd42cd2a7023.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

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

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W04,
SBI_K1_W05,
SBI_K1_W06

zaliczenie ustne

student posiada wiedzę na temat historycznych
i kulturowych uwarunkowań oraz ewolucji sztuki
wojennej i konﬂiktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie.

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W04,
SBI_K1_W05,
SBI_K1_W06

zaliczenie ustne

student posiada elementarną wiedzę o projektowaniu
i prowadzeniu badań w naukach o bezpieczeństwie,
studiach strategicznych i historii wojen.

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W04,
SBI_K1_W05,
SBI_K1_W06

zaliczenie ustne

U1

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

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U03, SBI_K1_U04

zaliczenie ustne

U2

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

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U03, SBI_K1_U04

zaliczenie ustne

U3

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

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U03, SBI_K1_U04

zaliczenie ustne

U4

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

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U03, SBI_K1_U04

zaliczenie ustne

U5

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

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U03, SBI_K1_U04

zaliczenie ustne

W1

W2

W3

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

SBI_K1_K01, SBI_K1_K02,
SBI_K1_K03, SBI_K1_K04

zaliczenie ustne

K2

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

SBI_K1_K01, SBI_K1_K02,
SBI_K1_K03, SBI_K1_K04

zaliczenie ustne

K3

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

SBI_K1_K01, SBI_K1_K02,
SBI_K1_K03, SBI_K1_K04

zaliczenie ustne

Sylabusy
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

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.

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

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia kursu jest udział w zajęciach, przygotowanie i
przedstawienie prezentacji oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu
końcowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Bez wymagań wstępnych

Sylabusy
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Oblicza muzułmańskiego fundamentalizmu w XX i XXI w.
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.5cc2eda7a7b4a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studenta z najważniejszymi zagadnieniami kształtującymi dyskurs nurtu
fundamentalizmu oraz zapoznanie studenta z różnorodnością trendów w ramach fundamentalizmu w XX i XXI
wieku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zarys współczesnej historii ruchów
fundamentalistycznych w obrębie islamu

SBI_K1_W02,
SBI_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
kazus

228 / 419

W2

podstawową terminologię z zakresu politycznospołecznych koncepcji islamu

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
kazus

W3

genezę i rozwój współczesnego ruchu
fundamentalistycznego, jego przyczyny
i konsekwencje na płaszczyźnie polityczno-społecznej
w skali regionalnej oraz globalnej

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W05,
SBI_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
kazus

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować zasady działania elementów kształtujących
różne odmiany fundamentalizmu muzułmańskiego
na świecie, rozumie ich konsekwencje

SBI_K1_U02, SBI_K1_U04

zaliczenie na ocenę,
kazus

U2

diagnozować i analizować procesy politycznospołeczne w odniesieniu do obecnych przemian
w kontekście ruchu fundamentalistycznego

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U04

zaliczenie na ocenę,
kazus

SBI_K1_K01, SBI_K1_K03

zaliczenie na ocenę,
kazus

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

zwiększania swojej wiedzy na temat kompleksowego
zjawiska fundamentalizmu muzułmańskiego, celem
większej świadomości i zrozumienia czynników,
wpływających na charakter współczesnego islamu

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

analiza problemu

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
115

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.

Rola religii w doktrynach polityczno-społecznych świata muzułmańskiego

W1, U1

2.

Problematyka terminologiczna współczesnych ruchów fundamentalistycznych

W2

3.

Przegląd historii fundamentalizmu w ramach islamu

W3

Sylabusy
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4.

Ruchy fundamentalistyczne – typologia

W1, W2

5.

Purytanizm muzułmański – rozwój i światowa misja wahhabizmu

W3, U1, U2

6.

Bractwo Muzułmańskie

W3, U1, U2

7.

Wasatijja jako nurt umiarkowanego fundamentalizmu

W1, W2, W3, U2

8.

Oblicza radykalnego islamu – typy grup

W3, U1, U2

9.

Partie muzułmańskie – o idei państwa i prawa muzułmańskiego

W2, W3, U1, U2

10.

Rola i zróżnicowanie fundamentalizmu w kontekście obecnych przemian w świecie
muzułmańskim

W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność oraz aktywność podczas zajęć, uczestnictwo w
dyskusjach, związanych z literaturą kursową. Analiza case study,
zaliczenie na ocenę, kazus przygotowywanego w trakcie semestru przez Studenta/kę.
Konieczność zaliczenia co najmniej 60% z pisemnego testu
końcowego z materiału kursowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa. Dozwolone dwie nieusprawiedliwione nieobecności.

Sylabusy
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Od energetyki i demograﬁi po wyzwania militarne państw azjatyckich
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.5cd42cf97eca9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z istotą zagadnień dot.wyzwań,szans i zagrożeń w rozwoju państw, ze szczególnym
uwzględnieniem państw azjatyckich.

C2

Przekazanie wiedzy dot.najważniejszych wyzwań z jakimi borykają się państwa Azji,specyﬁki wyzwań państw
azjatyckich,ich uwarunkowań i ewentualnych skutków na przyszłość w zakresie funkcjonowania i rozwoju tych
państw.

C3

Wypracowanie umiejętności u studentów dot.analizy najważniejszych wyzwań państw i tworzenia dla nich
prognoz rozwojowych oraz .kompetencji w zakresie wykorzystywania nabytej wiedzy i umiejętności przy
tworzeniu rekomendacji dla wykorzystywania szans i zwalczania zagrożeń rozwojowych państw azjatyckich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student posiada wiedzę o polityce, gospodarce
i wyzwaniach najważniejszych państw azjatyckich,ich
stosunku do innych państw regionu oraz świata.

SBI_K1_W06

zaliczenie

W2

Student posiada wiedzę dot.funkcjonowania
regionalnych organizacji azjatyckich oraz światowych ,
w tym głównie tych, które mają największe znaczenie
dla ich szans rozwojowych oraz wpływających
na wzrost zagrożeń.

SBI_K1_W06

zaliczenie

U1

Student potraﬁ analizować stosunki międzynarodowe,
szczególnie na Dalekim Wschodzie i Bliskim
Wschodzie, relacje gospodarcze, z uwzględnieniem
interesów, szans i zagrożeń dla państw azjatyckich.

SBI_K1_U06

esej

U2

Student potraﬁ analizować i diagnozować stany
państw oraz możliwości ich rozwoju gospodarczego
i budować ich prognozy rozwojowe.

SBI_K1_U06

esej

SBI_K1_K05

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student potraﬁ w sposób samodzielny opracować
wyniki prowadzonych analiz, posiada kompetencje
do tworzenia rekomendacji na podstawie
prowadzonych analiz do działania przewidującego
rozwój szans dla państw azjatyckich oraz zwalczanie
przez te państwa występujących zagrożeń.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie ekspertyzy

20

przygotowanie projektu

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

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

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wyzwania,ryzyka,szanse i zagrożenia-podstawy teoretyczne.

W1

2.

Wyzwania polityczne i gospodarcze Chin i innych państw Azji.

W1, U2, K1

3.

Wyzwania energetyczne państw azjatyckich.

W1, U2, K1

4.

Wyzwania demograﬁczne Chin,Indii i innych państw Azji.

W1, U2, K1

5.

Wyzwania militarne państw Dalekiego i Bliskiego Wschodu oraz Azji Centralnej.

W1, U2, K1

6.

Wyzwania religijne państw Azji. Islam,buddyzm,hinduizm oraz inne religie i ich
znaczenie dla funkcjonowania państw.

W1, U1, K1

7.

Wyzwania ekologiczne Chin i innych państw Azji. Szanse na przyszłość.

W1, U2, K1

8.

Antagonizmy terytorialne państw azjatyckich-historia,stan aktualny,możliwe
scenariusze na przyszłość.

W1, U1, K1

9.

Organizacje regionalne i międzynarodowe i ich znaczenie dla wyzwań państw Azji.

W2, U1, K1

10.

Znaczenie rywalizacji mocarstw regionalnych i światowych dla rozwoju państw
azjatyckich.

W2, U1, K1

11.

Terroryzm na terenie państw Azji-możliwe scenariusze rozwoju w przyszłości.

W2, U1, K1

12.

Analiza szans i zagrożeń wybranych państw Bliskiego Wschodu. Diagnoza na
przyszłość.

W1, U1, K1

13.

Analiza szans i zagrożeń wybranych państw Dalekiego Wschodu.Diagnoza na
przyszłość.

W2, U1, K1

14.

Analiza szans i zagrożeń wybranych państw Azji Centralnej. Diagnoza na
przyszłość.

W2, U1, K1

15.

Tworzenie rekomendacji dla państw azjatyckich w zakresie szans rozwojowych,
uwzględniających możliwe zagrożenia.

W1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
udział w badaniach, analiza przypadków, gra dydaktyczna, dyskusja, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie oceny pozytywnej z przygotowanej pracy pisemnej(eseju)na
podany temat, pozytywna ocena z pisemnego testu zaliczeniowego, ocena
aktywności podczas seminarium.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstawowych zagadnień dotyczących systemów politycznych i gospodarczych państw azjatyckich.

Sylabusy
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Organizacje międzynarodowe na Bliskim i Dalekim Wschodzie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.5cd42cfa5f82f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z wiedzą na temat organizacji międzynarodowych na Bliskim i Dalekim Wschodzie.

C2

Wykształcenie umiejętności analizowania stosunków politycznych, gospodarczych i społecznych na Bliskim
i Dalekim Wschodzie z uwzględnieniem roli organizacji międzynarodowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie specyﬁkę organizacji
międzynarodowych na Bliskim i Dalekim Wschodzie.

SBI_K1_W06

zaliczenie pisemne,
prezentacja

SBI_K1_U03

zaliczenie pisemne,
prezentacja

SBI_K1_K01

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ analizować stosunki międzynarodowe
na Bliskim i Dalekim Wschodzie w kontekście
organizacji międzynarodowych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do samodzielnego poszerzania
wiedzy na temat roli organizacji międzynarodowych
na Bliskim i Dalekim Wschodzie.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

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.

Zagadnienia wstępne.

W1, U1, K1

2.

Teoretyczne aspekty organizacji międzynarodowych.

W1, U1, K1

3.

Multilateralizm jako forma dyplomacji.

W1, U1, K1

4.

Znaczenie Organizacji Narodów Zjednoczonych we współczesnym świecie.

W1, U1, K1

5.

Znaczenie Organizacji Narodów Zjednoczonych na Bliskim i Dalekim Wschodzie.

W1, U1, K1

6.

Multilateralizm z „chińskim charakterem” – case study.

W1, U1, K1

7.

Tajwan, a organizacje międzynarodowe - case study.

W1, U1, K1

8.

Liga Państw Arabskich i jej znaczenie na przełomie XX i XXI w.

W1, U1, K1

Sylabusy
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9.

Organizacja Współpracy Islamskiej (Konferencja Państw Islamskich) – działalność
w regionie Bliskiego Wschodu i poza nim

W1, U1, K1

10.

Rola ASEAN: wymiar polityczny i gospodarczy.

W1, U1, K1

11.

Rozwój współpracy w ramach APEC.

W1, U1, K1

12.

Szanghajska Organizacja Współpracy.

W1, U1, K1

13.

Rada Współpracy Zatoki Perskiej – gospodarka i polityka.

W1, U1, K1

14.

Nowy Jedwabny Szlak, a Ajzatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych i Azjatycki
Bank Rozwoju.

W1, U1, K1

15.

Bilatteralizm, czy multilateralizm? Próba podsumowania roli organizacji
międzynarodowych na Bliskim i Dalekim Wschodzie.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia kursu jest udział w zajęciach (możliwe
są dwie nieobecności), przedstawienie prezentacji (50%) oraz
uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia końcowego (50%).
Zaliczenie końcowe przeprowadzane jest w formie testu (test).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Dopuszczalne dwie nieusprawiedliwone nieobecności.

Sylabusy
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Państwo i władza na Bliskim Wschodzie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.5cc2eda6d2624.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Student/ka zna i rozumie genezę, ewolucję i specyﬁkę państwowości w świecie islamu, a także posiada wiedzę
oraz umiejętności pozwalające na wielowymiarowe oraz porównawcze spojrzenie na problemy związane
z funkcjonowanie współczesnych państw narodowych na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej –
ze szczególnym uwzględnieniem roli czynników wpływających na instytucje polityczno-ustrojowe w państwach
regionu

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student/ka ma uporządkowaną wiedzę o powiązaniach
nauk i dyscyplin umożliwiających wielowymiarowe
studia nad państwowością w regionie Bliskiego
Wschodu i Afryki Północnej, tj. z uwzględnieniem
metod wywodzących się z rozmaitych dyscyplin
naukowych - m.in. politologii, socjologii, ekonomii
i antropologii kulturowej

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W05

zaliczenie na ocenę

W2

Student/ka ma wiedzę o genezie, uwarunkowaniach
oraz funkcjonowaniu współczesnych państw
narodowych w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki
Północnej

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W05

zaliczenie na ocenę

U1

Student/ka posiada umiejętność rozpoznania
i wykorzystania wiedzy teoretycznej do samodzielnej
oraz krytycznej analizy zjawisk i procesów związanych
z funkcjonowaniem instytucji władzy i struktur
państwowych na Bliskim Wschodzie i w Afryce
Północnej - zarówno w ich wymiarze formalnym, jak
i nieformalnym

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

Student/ka posiada umiejętność rozumienia,
analizowania oraz interpretowania konkretnych
zjawisk społeczno-politycznych (w wymiarze
formalnym i nieformalnym), właściwych dla instytucji
władzy i struktur państwowych Bliskiego Wschodu
i Afryki Północnej

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U04

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

SBI_K1_K03, SBI_K1_K04

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student/ka posiada zdolność opracowywania
i realizowania projektów związanych
z funkcjonowaniem instytucji władczych i struktur
polityczno-państwowych w regionie Bliskiego
Wschodzie i Afryki Północnej, potraﬁąc umiejętnie
połączyć wiedzę nt. przeszłości z kompetencją
w zakresie analizy zjawisk współczesnych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie do zajęć

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

przygotowanie do testu zaliczeniowego

15

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Blok tematyczny nr 1: Pojęcie państwa, władzy i prawa, jak również geneza oraz
ewolucja państwowości w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej

W1, W2

2.

Blok tematyczny nr 2: Uwarunkowania państwowotwórcze: struktury plemienne;
przywództwo religijne i wojskowe; kolonializm; nacjonalizm; rola religii

W1, W2, U1, U2

3.

Blok tematyczny nr 3: Typy państw bliskowschodnich w perspektywie
historycznej: państwo imperialne; państwo kolonialne; państwo narodowe

W1, W2, U1, U2

4.

Blok tematyczny nr 4: Prawo muzułmańskie oraz władza polityczna w regionie
Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej

W1, W2, U1, U2

5.

Blok tematyczny nr 5: Muzułmańska kultura polityczna a konstytucjonalizm oraz
pojęcie narodu i demokracji - myśl polityczna od XIX wieku

W1, W2, U1, U2

6.

Blok tematyczny nr 6: Konstytucje w niekonstytucyjnym świecie - trójpodział
władzy i trybunały konstytucyjne na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej

W1, W2, U1, U2

7.

Blok tematyczny nr 7: Nieformalne instytucje i struktury społeczno-polityczne na
Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej: trybalizm, familiaryzm, klientelizm,
kumoterstwo, nepotyzm itp.

W1, W2, U1, U2

8.

Blok tematyczny nr 8: Władza polityczna a gospodarka w regionie Bliskiego i
Wschodu i Afryki Północnej - państwo narodowe wobec neoliberalnej globalizacji

W1, W2, U1, U2

9.

Blok tematyczny nr 9 (część warsztatowa): Formalne i nieformalne instytucje w
wybranych muzułmańskich państwach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej
(Algieria, Arabia Saudyjska, Egipt, Irak, Iran, Jordania, Kuwejt, Liban, Libia,
Maroko, Sudan, Syria, Tunezja, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie) prezentacje studentów

U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny,
analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Część wykładowa - zaliczenie pisemne na ocenę, część
zaliczenie na ocenę, prezentacja warsztatowo-konwersatoryjna - prezentacja na ocenę
(aktywność podczas zajęć wpływa na ocenę końcową)
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Political Analysis and Forecasting in Asian Context
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.604091a7f3fa0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z metodami analizy politycznej

C2

Przekazanie wiedzy z zakresu ryzyka politycznego

C3

Uświadomienie problemów związanych z praktycznym wymiarem prognozowania politycznego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Rozumienie władzy i wpływu w systemach
społecznych

SBI_K1_W03

projekt

W2

Rozumienie osądu i decydowania politycznego

SBI_K1_W06

projekt

SBI_K1_U02, SBI_K1_U03,
SBI_K1_U06

wyniki badań

SBI_K1_K03, SBI_K1_K05

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Analiza decyzji politycznych w perspektywie teorii gier

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Bezstronnego opisu i prognozowania zdarzeń
politycznych w odmiennych kontekstach kulturowych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza problemu

30

pozyskanie danych

30

rozwiązywanie zadań problemowych

30

przygotowanie projektu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

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.

Ryzyko i niepewność a prognozowanie polityczne

W1

2.

Teoria gier a decydowanie polityczne

W1, U1, K1

3.

Wybrane zagadnienia teorii społecznego wyboru i jej aplikacji praktycznych

W2, U1, K1

4.

Modele gier niekooperatywnych i ich zastosowanie

W1, U1, K1

5.

Gry negocjacyjne w stosunkach międzynarodowych

W1, U1

6.

Instytucje polityczne - modele i prognozowanie

W2, U1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
metoda projektów, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, grywalizacja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia jest: zrealizowanie projektu
projekt, wyniki badań, prezentacja prognostycznego, przeprowadzenie analizy decyzji
politycznych i zaprezentowanie wyników

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązakowa.
Brak wymagań wstępnych dotyczących wiedzy.

Sylabusy
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Polityka energetyczno-klimatyczna na Bliskim Wschodzie a polityka
energetyczno-klimatyczna UE
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.603e47efd65f3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z polityką energetyczno-klimatyczną państw Bliskiego Wschodu

C2

Zapoznanie studentów z polityką energetyczno-klimatyczną Unii Europejskiej

C3

Zapoznanie studentów z metodami oddziaływania Unii Europejskiej na państwa sąsiedzkie poprzez wybrane
polityki publiczne

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

243 / 419

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie podstawy narzędzi polityki
energetyczno-klimatycznej wybranych państw.

SBI_K1_W06

zaliczenie pisemne

SBI_K1_U01

zaliczenie pisemne

SBI_K1_K01

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ ocenić działania państw w obszarze
polityki energetyczno-klimatycznej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do analizy działań wybranych
państw w zakresie polityki energetyczno-klimatycznej.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza aktów normatywnych

15

analiza problemu

15

przygotowanie do egzaminu

60

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
1.

Podstawy unijnej polityki ekologicznej

2.

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej

3.

Polityka energetyczna Unii Europejskiej

4.

Zasady działania prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej

1.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

W1, U1, K1

5. Chińska polityka ochrony środowiska naturalnego w wymiarze administracyjnoprawnym.
2.

6. Instrumentarium administracyjno-prawne a środowiskowe zagrożenia
dynamicznego rozwoju Chin.

W1, U1, K1

7. Ochrona środowiska naturalnego w Chinach: w stronę nowoczesnej polityki
ekologicznej.

Sylabusy

244 / 419

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne Zaliczenie pisemne w formie testu wielokrotnego wyboru

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Polityka regionalna: wybrane modele państw azjatyckich w świetle
doświadczeń europejskich
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.603e47050dc8f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest analiza modeli polityki regionalnej w wybranych państwach azjatyckich

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie wyzwania i rozwiązania
systemowe w zakresie polityki rozwoju regionalnego
w wybranych krajach azjatyckich

SBI_K1_W03,
SBI_K1_W05

zaliczenie pisemne

SBI_K1_U03

zaliczenie pisemne

SBI_K1_K02

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ identyﬁkować problemy i rozwiązania
systemowe polityki regionalnej w wybranych krajach
azjatyckich

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do rozwijania swoich kompetencji
w odniesieniu do znajomości problemów, celów,
instrumentów, efektów polityki regionalnej
w wybranych krajach azjatyckich

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie do egzaminu

30

wykonanie ćwiczeń

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
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Przedmiot dotyczy analizy modeli polityki regionalnej w wybranych państwach Azji
Wschodniej na tle rozwiązań europejskich. Tematyka skupia się na przyczynach
regionalnego zróżnicowania rozwojowego, podstawowych wyzwaniach polityki
regionalnej w XXI wieku, teoriach rozwoju regionalnego, czynnikach rozwoju
W1, U1, K1
regionalnego, politykach szczegółowych i instrumentach wspierających rozwój
regionalny. Omówione są wybrane rozwiązania systemowe (cele, zasady,
instrumenty, efekty) w zakresie polityki regionalnej w szczególności w Chinach,
Japonii, Korei Południowej.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją

Sylabusy
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multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne

Uczestnictwo podczas zajęć (w tym aktywność), zdobycie co najmniej 50%
punktów z testu zaliczeniowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność podczas zajęć jest obowiązkowa

Sylabusy

248 / 419

Polityka rozwojowa w Afryce
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.5cc2eda5df751.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z problematyką polityki rozwojowej

C2

Uświadomienie słuchaczom problemów związanych z rozwojem krajów Globalnego Południa

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Zna podstawową terminologię politologii i ekonomii
rozwoju i potraﬁ określić jej miejsce w kontekście
innych dyscyplin

SBI_K1_W05,
SBI_K1_W06

zaliczenie pisemne

W2

Ma wiedzę o państwowości w kontekście krajów
„globalnego południa” ze szczególnym
uwzględnieniem Afryki

SBI_K1_W06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Posiada podstawowe umiejętności wyszukiwania
i analizowania informacji dotyczących instytucji
państwowych i gospodarek krajów afrykańskich

SBI_K1_U04

projekt

U2

Rozumie podstawowe zjawiska polityczne specyﬁczne
dla państw rozwijających się, posiada umiejętność ich
analizowania i prognozowania oraz umiejętność
prezentacji wyników

SBI_K1_U04

projekt

SBI_K1_K03

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Jest gotów do podejmowania świadomych działań
zmierzających do budowania lepszych relacji między
społeczeństwami Europy i Afryki

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

analiza badań i sprawozdań

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Koncepcje rozwoju społecznego

W1, U1

2.

Rozwój a wzrost gospodarczy

W1, W2, U2

3.

Trajektorie rozwoju gospodarek krajów afrykańskich

W1, U2, K1

4.

Formy świadczenia pomocy rozwojowej

W1, U1

Sylabusy

250 / 419

5.

Donatorzy i odbiorcy pomocy rozwojowej

W2, U2, K1

6.

Skuteczność pomocy rozwojowej w Afryce

W2, U1, U2

7.

Konﬂikty a pomoc rozwojowa w Afryce

W2, U2

8.

Państwowość i dobre rządzenie w Afryce - studia przypadku

W1, W2, U2, K1

9.

Państwa upadłe i dysfunkcyjne w Afryce - studia przypadku

W1, W2, U1

10.

Kulturowe uwarunkowania rozwoju w Afryce

W1, W2, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne, projekt,
prezentacja

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązakowa.
Brak wymagań wstępnych dotyczących wiedzy.

Sylabusy
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Polityka zagraniczna i dyplomacja państw Bliskiego Wschodu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.5cc2eda7530e1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Student/ka posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na analizę zagadnień związanych z problematyką polityki
zagranicznej i dyplomacji państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej – zarówno w perspektywie historycznej, jak
i współczesnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

252 / 419

W1

Student/ka ma wiedzę o relacjach zachodzących
między strukturami państwowymi oraz instytucjami
politycznymi, wojskowymi i gospodarczymi
związanymi z problematyką polityki zagranicznej
na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W05,
SBI_K1_W06

zaliczenie pisemne,
raport

W2

Student/ka ma uporządkowaną wiedzę o powiązaniach
nauk oraz dyscyplin umożliwiających studia nad
polityką zagraniczną – zwłaszcza nauki o stosunkach
międzynarodowych i politologii

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W05,
SBI_K1_W06

zaliczenie pisemne,
raport

U1

Student/ka posiada umiejętność rozpoznania oraz
wykorzystania wiedzy teoretycznej do samodzielnej
i krytycznej analizy zjawisk z zakresu stosunków
międzynarodowych w regionie Bliskiego Wschodu
i Afryki Północnej

SBI_K1_U01, SBI_K1_U03

raport, prezentacja

U2

Student/ka posiada umiejętność rozumienia,
analizowania oraz interpretowania konkretnych
zjawisk z zakresu stosunków międzynarodowych
w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej

SBI_K1_U01, SBI_K1_U03

raport, prezentacja

SBI_K1_K01, SBI_K1_K03,
SBI_K1_K04

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student/ka umie uczestniczyć w przygotowaniu
projektów społecznych, uwzględniając aspekty
polityczne i gospodarcze właściwe dla państw
Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, jak również ich
stosunków w ramach regionu oraz z Zachodem
i podmiotami globalnymi, co jest przydatne
w późniejszej pracy zawodowej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie raportu

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
105

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy

253 / 419

Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pierwsza część kursu ma charakter wykładowy, w której prowadzący zapoznaje
studentki i studentów z teoriami internacjologicznymi dotyczącymi polityki
zagranicznej – jej uwarunkowaniami, procesem formułowania, głównymi
kategoriami, aktorami zaangażowanymi itp. Najważniejsze paradygmaty
stosunków międzynarodowych, z którymi będziemy się obcować to: realizm,
liberalizm, konstruktywizm i poststrukturalizm. Dodatkowo przybliżone zostaną
podstawowe zagadnienia związane ze specyﬁką i sporządzaniem analiz o
charakterze policy paper. W ramach tej części uczestnicy i uczestniczki będą się
również zapoznawać z wybranymi przykładami opracowań analitycznych
dotyczących regionu.

W1, W2

2.

W części drugiej uczestnicy przygotują półgodzinną prezentację (referat) na temat
polityki zagranicznej wybranego państwa Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej w
aspekcie takich kwestii problemowych, jak: kształtowanie się nowoczesnego
państwa i jego stosunków z otoczeniem międzynarodowym, formalnoprawne
podstawy polityki zagranicznej (kluczowe dokumenty oraz instytucje decyzyjne),
uwarunkowania, cele i kierunki polityki zagranicznej w aspekcie politycznym i
gospodarczym, sytuacja strategiczna i zagrożenia dla bezpieczeństwa czy też
stosunki z Polską. Wystąpienie powinno zawierać dodatkowo pytanie lub pytania
problemowe dla uczestników zajęć, które zainicjują dyskusję związaną z tematyką
wystąpienia.

U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne, raport,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia kursu jest czynny udział w zajęciach – w
tym prezentacja polityki zagranicznej wybranego państwa
(referat), napisanie krótkiej pracy zaliczeniowej (o charakterze
policy paper) na temat polityki zagranicznej tego samego
państwa, jak również napisanie sprawdzianu z części
wykładowej (pisemne zaliczenie)

Wymagania wstępne i dodatkowe
-

Sylabusy
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Polski orientalizm - wtórność czy oryginalność
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.603e4df1c0498.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z technologicznymi i społecznymi uwarunkowaniami tworzenia się obrazu Chin wśród
Europejczyków w XIX w.

C2

Przedstawienie zarysu historii kontaktów europejsko-chińskich do pierwszej połowy XX w.

C3

Uświadomienie słuchaczom problemów opisu Chin na ziemiach polskich w XIX w.

C4

Ukazanie specyﬁki transferu wiedzy o Chinach przez kraje Europy Zachodniej i tego konsekwencje

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student posiada wiedzę na temat procesów
poznawania cywilizacji chińskiej (i szerzej:
wschodnioazjatyckiej) przez Europejczyków i transferu
tej wiedzy do Polski; formowania się obrazu kultury
chińskiej, w tym stereotypów kulturowych
dotyczących Chin i Chińczyków, tak w wersji tekstowej
jak i obrazowej; specyﬁcznie polskich uwarunkowań
tworzenia i modyﬁkacji obrazu Chin i Chińczyków, oraz
jego ciągłości w kulturze polskiej

SBI_K1_W03,
SBI_K1_W06

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

SBI_K1_U03, SBI_K1_U05,
SBI_K1_U06

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

SBI_K1_K02, SBI_K1_K04,
SBI_K1_K05

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student posiada umiejętność odczytywania
i analizowania tekstów kultury (także w języku
obcym): literatury, sztuk wizualnych (obrazów,
ﬁlmów); wyszukiwania kontekstów (literackich,
społecznych, historycznych), dostrzegania motywów
i ich ciągłości, dostrzegania historii idei,
powtarzalności klisz kulturowych, obrazów

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest w stanie zauważyć prawidłowości
w procesie tworzenia cywilizacji i transferu
kulturowego pomiędzy sąsiednimi i odległymi
od siebie cywilizacjami; objaśnić je i opisać, a także
podjąć wysiłki w celu przeciwdziałania stereotypizacji
kulturowej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przeprowadzenie badań literaturowych

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Historia kontaktów kulturowych między Europą a Chinami (transfer wiedzy,
dóbr i wynalazków)
2. Technologiczne uwarunkowania powstania mass-mediów w XIX w. (rozwój
druku, fotograﬁi i szybkiej komunikacji)
3. Proces zderzenia kulturowego Chin i Europy w XIX w. i jego skutki
1.

4. Stereotyp kulturowy, jego powstawanie i trwałość - krótka charakterystyka

W1, U1, K1

5. "Nieobecność" Polski i Polaków w procesie "otwierania Chin" w XIX w.
6. Zapośredniczenie wiedzy o Chinach w Polsce i jego skutki
7. Analiza wybranych przykładów tekstów ukazujących się na ziemiach polskich
8. Trwałość obrazów i stereotypów na temat Chin

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
dopuszczalne trzy nieobecności; większa liczba wymagać będzie
wykonania dodatkowych prac/konsultacji. Przekroczenie 30%
nieobecności oznacza niezaliczenie kursu. Aktywność podczas
dyskusji, dobre przygotowanie do zajęć. Prezentowanie swoich
analiz. Napisanie pisemnego zaliczenia (w postaci analitycznego
eseju wybranego tekstu) lub stworzenie projektu badawczego
wybranego medium.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Bierna i czynna znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym poprawne wyrażanie się i pisanie, znajomość jęz.
angielskiego w stopniu umożliwiającym lekturę tekstów naukowych; znajomość historii Polski i świata w zakresie szkoły
średniej, historii Chin w stopniu podstawowym

Sylabusy
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Postacie kobiet w Tanachu wobec współczesnej literatury izraelskiej:
Szmuel Josef Agnon, Amos OZ, Yona Wallach i Etgar Keret
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.6203a0f96c500.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z motywem kobiet w klasycznej literaturze hebrajskiej oraz we współczesnej literaturze
izraelskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Losy biblijnych oraz współczesnych kobiet
w literaturze.

SBI_K1_W06

zaliczenie ustne

SBI_K1_U06

zaliczenie ustne

SBI_K1_K05

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Porównać motywy kobiece w starożytności
i we współczesności.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Wykazania podobieństw i różnic pomiędzy
bohaterkami w Tanachu i w dzisiejszej literaturze
Izraela.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Czy na pewno Biblia hebrajska jest tylko patriarchalną księgą? Czy Ewa, Sara,
Rebeka, Rachela, Rachab, Rut, Debora i Abigail nie przejmowały inicjatywę i nie
wyprzedzały mężczyzn w działaniu? Córka faraona uratowała nawet przed
śmiercią małego chłopca - Mojżesza. Wojownicza Jael zabiła podstępem wroga
Izraela - króla Syserę. A Estera wyjednała u swego męża i władcy łaskę dla
prześladowanego narodu izraelskiego. Na ile postaci kobiet we współczesnej
literaturze Izraela się zmieniły? Czy ich problemy stały się bardziej
egzystencjalne? Czy poddały się depresji? A może utraciły wiarę?

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywność na zajęciach, mile widziane prezentacje studentów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zainteresowanie tematem.

Sylabusy
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Potencjał turystyczny Bliskiego Wschodu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.5cdbef70b343d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

student/ka potraﬁ umiejscowić tematykę modułu
w ogólnym obszarze badań nad zagadnieniem oraz
wskazać główne kierunki rozwoju tychże.

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W04,
SBI_K1_W05,
SBI_K1_W06

zaliczenie ustne
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student/kazna podstawowy zakres pojęciowy związany
z turystyką oraz specyﬁką działań związanych z tą
dziedziną na obszarze Bliskiego Wschodu. Potraﬁ
w sposób kompleksowy przedstawić zagadnienia
związane z rozwojem i perspektywami sektora
turystycznego w wybranym kraju regionu.

W2

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W04,
SBI_K1_W05,
SBI_K1_W06

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student/ka rozróżnia poszczególne fakty jak i przebieg
zdarzeń które wpływają na sektor turystyczny
SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
na Bliskim Wschodzie. Potraﬁ samodzielnie działać
na rzecz umiejscowienia siebie w szerszym kontekście SBI_K1_U03, SBI_K1_U04,
SBI_K1_U05
tegoż sektora gospodarki. Jest w stanie
przygotowywać analizy praktyczne służące przyszłemu
pracodawcy.

zaliczenie ustne

U2

student/ka rozumie kontekst historyczno religijny
i potraﬁ wykorzystać tę wiedzę w swojej przyszłej
pracy zarówno ze społecznościami Bliskiego Wschodu,
jak i osobami podróżującymi tamże w celach
turystycznych. Potraﬁ również wykorzystać zdobytą
wiedzę teoretyczną w przyszłej sytuacji praktycznej.

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U03, SBI_K1_U04

zaliczenie ustne

SBI_K1_K01, SBI_K1_K02,
SBI_K1_K03, SBI_K1_K04

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
student/ka ma świadomość złożoności problemów i
zagadnień cywilizacyjnych związanych z dziedzictwem
kulturowym obszaru Bliskiego Wschodu.
Wykorzystując tę wiedzę w przyszłej pracy terenowej,
będzie potraﬁł nakreślić obraz złożoności tego regionu
innym osobą, oraz przekazać im zdobytą w toku
kształcenia wiedzę w sposób przystępny i zwięzły.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

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

Sylabusy

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Wprowadzenie w zagadnienia dotyczące tematyki zajęć Krótki opis zajęć:omówienie formy i zasad zaliczenia, przedstawienie
ogólnej treści kursu, krótkie przedstawienie literatury. -krótkie omówienie historycznego rozwoju podróży do krajów regionu. przedstawienie perspektyw związanych z sektorem turystyki w regionie-przedstawienie uwarunkowań historyczne, geograﬁczne i
społeczne regionu oraz zna podstawy funkcjonowania sektora turystycznego w regionie.
Podstawowa wiedza o zadaniach i powinnościach osoby pracującej w sektorze turystycznym na BW. Krótki opis zajęć:omówienie
uwarunkowań prawnych dotyczących pracy w sektorze turystycznym w Polsce i na obszarze BW.-Kondycja polskiego rynku
turystycznego w perspektywie wyjazdów na obszar Bliskiego wschodu.-Polski rynek turystyczny a zainteresowanie obszarem BW
–kierunki i rodzaje wyjazdów.-Omówienie powinności i zadań pracownika sektora turystycznego wynikających z prawa polskiego,
jak i uwarunkowań krajów przyjmujących pracownika -Przedstawienie perspektywiczności w pracy w sektorze turystycznym na
obszarze BW-Podstawy prawne do funkcjonowania w przemyśle turystycznym postronie polskiej jak i krajów przyjmujących go
jako pracownika.
Znaczenie cywilizacyjne dziedzictwa współczesnego Maghrebu –Przykład Maroka. Krótki opis zajęć: -przedstawienie uwarunkowań
mikro i makro ekonomicznych sektora turystycznego w Maroku.-przedstawienie obiektów z listy światowego dziedzictwa UNESCO
znajdujące się na terytorium Maroka -przedstawienie kontaktów polsko-marokańskich w sektorze turystycznym-Pozycja Maroka
na bliskowschodnim Rynku Turystycznym oraz główne obiekty dziedzictwa cywilizacyjnego znajdujące się na terytorium tego
kraju.
-Osie zainteresowania w turystyce marokańskiej.
Znaczenie cywilizacyjne dziedzictwa współczesnego Maghrebu –Przykład Tunezji. Krótki opis zajęć: -przedstawienie uwarunkowań
mikro i makro ekonomicznych sektora turystycznego w Tunezji. -przedstawienie obiektów z listy światowego dziedzictwa UNESCO
znajdujące się na terytorium Tunezji -przedstawienie kontaktów polsko-tunezyjskich w sektorze turystycznym-Osie
zainteresowania w turystyce tunezyjskiej.
Niezagospodarowany potencjał turystyczny w Maghrebie –przykład Algierii. Krótki opis zajęć:Przedstawienie sektora
turystycznego Algierii, jego uwarunkowań, historycznego znaczenia i stagnacji rozwoju. -Przedstawienie potencjału –Obiekty z
listy światowego dziedzictwa UNESCO na terenie Algierii, potencjał geograﬁczny.-Zwięźleprzedstawienie przepisówprawnych jak
również obecnych uwarunkowań prowadzenie działalności turystycznej na terenie Algierii.
Zza biurka czy w terenie? Perspektywy pracy w sektorze turystycznym na BW. Krótki opis zajęć:-przedstawienie podziałów
typologicznych aktywizacji turystycznej -odniesienie tychże podziałów do specyﬁki regionu-przedstawienie głównych osi zagrożeń
dla prowadzenie poszczególnych rodzajówaktywności turystycznej w regionie -przedstawienie uproszczonego schematu przekucia
wiedzy zdobytej na zajęciach na udane prowadzenie kontaktów pracodawca –pracownik. -pokazanie możliwości przygotowanie
kompleksowych planów pobytu w przypadku turystyki kwaliﬁkowanej i niekwaliﬁkowanej.
Mnogość odniesień turystycznych we współczesnym Egipcie cz. I –spuścizna kulturowa. Krótki opis zajęć:-przedstawienie rysu
historycznego turystyki zorganizowanej i niezorganizowanej na terenie dzisiejszego Egiptu.-Znaczenie sektora turystycznego dla
gospodarki Egiptu w kontekście wskaźników mikro i makro ekonomicznych. -Przedstawienie i omówienie najważniejszych
obiektów z Listy światowego dziedzictwaUNESCO znajdujących się na terenie państwa egipskiego. -Przedstawienie i omówienie
obiektów nie znajdujących się na liście UNESCO ale będących ważnymi świadectwami rozwoju i dziedzictwa cywilizacyjnego
Egiptu.
1.

Mnogość odniesień turystycznych we współczesnym Egipcie cz. II od Plaż po piramidy –Turystyka kwaliﬁkowana i
niekwaliﬁkowana na terenie Egiptu. Krótki opis zajęć:-Założenia prawne określające kontakty w sektorze usług turystycznych
pomiędzy Polską a Egiptem -Przedstawieniegłównych destylacji turystyki wypoczynkowej w granicach państwa Egipt Przedstawienie obowiązków i roli pilota/rezydenta opiekującego grupy turystyczne na terenie Egiptu.-Nakreślenie potencjalnych
dróg kariery zawodowej w sektorze usług turystycznych w Egipcie.

W1, W2, U1, U2, K1

Turystyka wypoczynkowa, dziedzictwo Kulturowe, Turystka pielgrzymkowa –przykład Izraela.Krótki opis zajęć: -Przedstawienie
obiektów z listy UNESCO znajdujących się na terytorium Izraela -Wskazanie rozwoju i głównych kierunków turystyki
pielgrzymkowej na
terenie państwa Izrael -przedstawienie roli sektora turystycznego w aspekcie makro i mikroekonomicznym w gospodarce państwa
Izrael. -Przedstawienie trudności związanych z prowadzeniem aktywności turystycznych na terenie państwa Izrael (ze
szczególnym uwzględnieniem zagrożenia terrorystycznego, jak również przepisów bezpieczeństwa stanowionych przez państwo
Izrael).
Pustynia i mozaika –bogactwo odniesień ruchu turystycznego na terenie Jordanii i Libanu. Krótki opis zajęć: Przedstawienie
najważniejszych obiektów z Listy UNESCO na terenie Jordanii i Libanu z zaznaczeniem ich wartości cywilizacyjnej.-Rola sektora
usług turystycznych w gospodarkach Jordanii i Libanu.-Wpływ wojny domowej na zahamowanie rozwoju sektora usług
turystycznych w Libanie oraz perspektywy rozwoju tego sektora w odbudowującym się kraju.-rozwój turystyki wypoczynkowej na
terenie Jordanii.-Prawne uwarunkowania sektorów usług turystycznych na terenie Jordanii i Libanu.
Pielgrzymki i luksus. Rozwój turystyki na terenie Arabii Saudyjskiej i obszarze krajów zatoki perskiej. Krótki opis zajęć:Miejsca z
listy dziedzictwa UNESSCO na terenie Arabii Saudyjskiej i państw Zatoki perskiej.-„turystyka luksusu” na przykładzie ZEA
iKuwejtu-Starcie pomiędzy zasadami ortodoksyjnego Islamu a współczesnymi komercyjnymi wartościami i założeniami
turystycznymi.-Pielgrzymki jako stale źródło zysków Arabii saudyjskiej –przedstawienie historii i perspektyw rozwoju ruchu
pielgrzymkowego.-Przedstawienie wybranych przepisów prawnych obowiązujących obcokrajowców w Arabii saudyjskiej i
państwach Zatoki Perskiej.
Utracony potencjał bezpowrotne zniszczenie sektora usług turystycznych na terytorium Libii i Syrii Krótki opis zajęć:
Przedstawienie obiektów z listy dziedzictwa UNESCO na terenie omawianych krajów. -Przedstawienie sektora usług turystycznych
w Libii i Syrii przed wybuchem konﬂiktów wewnętrznych-Zniszczenia dokonane na najważniejszych zabytkach na terenie
omawianych państw.-zagrożenie jakim są dla obcokrajowców próby wjazdu na terytorium państw objętych konﬂiktem
wewnętrznym. -Międzynarodowe starania podnoszone dla ratowania dziedzictwa cywilizacyjnego Syrii i Libii.
Wypoczynek, zwiedzanie,pasja –Turcja, przeciwwaga dla turystki w regionie BW czy część mozaiki? -Krótki opis zajęć: Miejsca z
Listy dziedzictwa UNESCO na terytorium Turcji i ich znaczenie cywilizacyjne.-rola sektora usług turystycznych w gospodarce
tureckiej. -przedstawienie kontaktów pomiędzy Polską a Turcją w sektorze usług turystycznych. -przedstawienie głównych
destylacji turystyki wypoczynkowej znajdujących się na terytorium Turcji. -podstawowe przepisy prawne regulujące pracę w
sektorze usług turystycznych w omawianym kraju.-powinności i zadania rezydenta/pilota/tour operatora w Turcji.
Turystyka dla wymagających –przypadek Iranu.Krótki opis zajęć: Dziedzictwo cywilizacyjne i spuścizna kulturowa Iranu ze
szczególnym uwzględnieniem obiektów z listy UNESCO.
-przepisy prawne i uwarunkowania kulturowe dotyczące prowadzenia aktywności turystycznej na terenie omawianego kraju.rodzaje aktywności turystycznej możliwe do zrealizowania w Iranie.-Rola sektora turystycznego w gospodarce Iranu. Szczególny
nacisk na turystykę wewnętrzną.

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, burza
mózgów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Do egzaminu końcowego zostaną dopuszczone osoby które były aktywne
na zajęciach, nie posiadają więcej niż 2nieobecności oraz złożyły pracę
zaliczeniową. Tematykąpracy zaliczeniowej jest przygotowanie propozycji
wyjazdu do wybranego kraju Bliskiego Wschodu.W trakcie pracy nad
pracą zaliczeniowąstudent powinien również skorzystać z zaproponowanej
w sylabusie literatury. W razie większej niż dozwolona liczby absencji
student/ka zobowiązani są przedłożyć karny referat na temat zadany prze
prowadzącego zajęcia w nieprzekraczalnym terminie do 2 zajęć przed
końcem modułu. Egzamin końcowy składa się z trzech pytań dotyczących
tematyki omawianej podczas zajęć i przedstawionej w literaturze. Pytanie
pierwsze dotyczyć będzie wyjaśnienia zagadnienia związanego z turystką
na Bliskim Wschodzie (np.rola kurortów wypoczynkowych w przemyśle
turystycznym Egiptu) Pytanie drugie dotyczyć będzie przedstawienia
wybranego obiektu z obszaru Bliskiego Wschodu znajdującego się na liście
dziedzictwa kulturowego UNESCO (np.Timgad w Algierii, Czy też Medyna
w Tunisie) Pytanie trzecie dotyczyć będzie zagadnień związanych z
kreowaniem ruchu turystycznego na Bliskim Wschodzie(np. Specyﬁka
pracy przewodnika/rezydenta w Jordanii).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Bez wymagań wstępnych

Sylabusy
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Problematyka kolonialna w świecie arabskim
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.5cdbef739b0b9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studenta z wielowarstwowymi aspektami problematyki zjawiska kolonializmu
w świecie arabskim (MENA).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

teorie, terminologię oraz zasadnicze zagadnienia,
związane z obecnością kolonialną w regionie Bliskiego
Wschodu i Afryki Północnej oraz jej wpływem
na uwarunkowania socjopolityczne.

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W05

zaliczenie na ocenę

W2

metody i teorie, wytworzone do opisu percepcji
obecności kolonialnej w świecie arabskim,
z uwzględnieniem badań arabskiej akademii.

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W05

zaliczenie na ocenę

U1

analizować materiały związane z wpływem polityki
kolonialnej, ze szczególnym uwzględnieniem roli
Wielkiej Brytanii oraz Francji w regionie Bliskiego
Wschodu i Afryki Północnej i wpływ na uwarunkowania
współczesne, w tym na relacje z omawianymi
państwami oraz kwestiami diaspory.

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U03, SBI_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U2

analizować wpływ polityki kolonialnej na struktury
społeczne, polityczne oraz kulturowe w obrębie
wybranych państw arabskich

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U03, SBI_K1_U04

zaliczenie na ocenę

SBI_K1_K01, SBI_K1_K02,
SBI_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ciągłego pogłębiania własnej wiedzy dotyczącej
problematyki kolonialnej i jej wpływu na relacje
i struktury w obrębie świata arabskiego.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza problemu

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
115

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.

Kolonializm - opis zjawiska, teorie, terminologia

W1, W2

Sylabusy
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2.

Wielka Brytania i Francja: modele polityki kolonialnej w świecie arabskim. Ujęcie
porównawcze

W1, W2, U1, U2

3.

Wpływ polityki kolonialnej na funkcjonowanie struktur polityczno-społecznych w
świecie arabskim

W1, W2, U1, U2

4.

Po niepodległości - o projektach rozliczenia z okresem kolonialnym

W2, U1, U2

5.

Nahda - "arabski renesans" a polityka kolonialna

W1, W2, U1, U2, K1

6.

Arabska myśl społeczno-polityczna a kwestia kolonializmu

W1, W2, U2

7.

O idei "orientalizmu" - wokół problematyki kolonialnej i "Innego"

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność oraz aktywność podczas zajęć, uczestnictwo w dyskusjach,
związanych z literaturą kursową. Analiza case study, przygotowywanego
zaliczenie na ocenę
w trakcie semestru przez Studenta/kę. Konieczność zaliczenia co najmniej
60% z pisemnego testu końcowego z materiału kursowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość jeżyka angielskiego, wystarczająca do korzystania z tekstów i materiałów do zajęć.

Sylabusy
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Problemy rozwojowe Afryki i Azji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.603e4e3f54a25.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student/ka posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na analizę zagadnień związanych z problematyką rozwoju
społeczno-gospodarczego oraz aktualnych wyzwań rozwojowych w Afryce i Azji w XXI wieku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student/ka ma wiedzę o relacjach zachodzących
między instytucjami i strukturami państwowymi
a organizacjami pozarządowymi,korporacjami
ponadnarodowymi oraz organizacjami
międzynarodowymi w zakresie problematyki
zrównowazonego rozwoju w Azji i Afryce.

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W05,
SBI_K1_W06

prezentacja, zaliczenie

W2

Student/ka ma uporządkowaną wiedzę o powiązaniach
nauk oraz dyscyplin umożliwiających studia nad
problematyką rozwoju społeczno-gospodarczego
w Azji i Afryce.

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W05,
SBI_K1_W06

prezentacja, zaliczenie

U1

Student/ka posiada umiejętność rozpoznania oraz
wykorzystania wiedzy teoretycznej do samodzielnej
i krytycznej analizy problemów z zakresu
zrónowarzonego rozwoju oraz wyzwań rozwojowych
w Azji i Afryce.

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U03, SBI_K1_U04,
SBI_K1_U06

prezentacja, zaliczenie

U2

Student/ka posiada umiejętność
rozumienia,analizowania oraz interpretowania
konkretnych zjawisk z zakresu zrónowarzonego
rozwoju oraz problemów i wyzwań rozwojowych w Azji
i Afryce.

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U03, SBI_K1_U04,
SBI_K1_U06

prezentacja, zaliczenie

SBI_K1_K01, SBI_K1_K03,
SBI_K1_K04, SBI_K1_K05

prezentacja, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student/ka jest gotowy/wa do aktywnego
uczestniczenia w przygotowaniu projektów,
uwzględniających aspekty gospodarcze, środowiskowe
i społeczne - w odniesieniu do wyzwań z zakresu
zwrównoważonego rozwoju w kontekście problemów
rozwojowych w Azji i Afryce.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

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

Sylabusy

269 / 419

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
1. Czym jest zrównoważony rozwój?
2. Milenijne cele rozwoju oraz Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030
3. Wyzwania rozwojowe w Azji i Afryce:
- walka z ubóstwem, głodem i wykluczeniem społecznym
- dostęp do energii, wody i warunków sanitarnych
- zatrudnienie i warunki pracy

1.

- śmiertelność i ochrona zdrowia

W1, W2, U1, U2, K1

- edukacja i szanse na awans społeczny
- równość płci i szanse rozwojowe kobiet
- ochrona środowiska naturalnego
- zrównoważony rozwój gospodarczy
- dobre zarządzanie
- bezpieczne miasta

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

prezentacja, zaliczenie Przygotowanie prezentacji i napisanie testu zaliczeniowego.
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Protokół dyplomatyczny
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.5cd42cd1a229b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z historią dyplomacji i protokołu dyplomatycznego

C2

Przekazanie wiedzy z zakresu podstawowych zasad protokołu i etykiety dyplomatycznej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Podstawowe zasady protokołu i etykiety
dyplomatycznej

SBI_K1_W06

zaliczenie na ocenę
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W2

zasady protokołu dyplomatycznego w odniesieniu
do lokalnych uwarunkowań kulturowych w ujęciu
porównawczym

SBI_K1_W03

zaliczenie na ocenę

SBI_K1_U06

zaliczenie na ocenę

Właściwej interpretacji zachowań w świecie dyplomacji
SBI_K1_K05
z uwzględnieniem kontekstu różnic kulturowych

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Orientować się co do poprawności i zgodności
zachowań z zasadami protokołu dyplomatycznego
z uwzględnieniem różnic międzykulturowych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

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.

•Służba zagraniczna
•Nominacje ambasadorskie
•Akredytacja dyplomatyczna
•Korespondencja dyplomatyczna
•Przyjęcia dyplomatyczne i etykieta
•Precedencja
•Wizyty zagraniczne
•Typy placówek dyplomatycznych
•Przywileje i immunitety
•Praca placówki dyplomatycznej

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Test wyboru

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Przedsiębiorczość na Bliskim Wschodzie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.5cd42cd1ed716.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Ma podstawową wiedzę o funkcjonowaniu gospodarek
i systemów prawnych w regionie Bliskiego Wschodu
i Afryki Północnej- w odniesieniu do prowadzenia
działalności gospodarczej.

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W05,
SBI_K1_W06

zaliczenie pisemne,
prezentacja

W2

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

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W05,
SBI_K1_W06

zaliczenie pisemne,
prezentacja

U1

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

SBI_K1_U02, SBI_K1_U04

zaliczenie pisemne,
prezentacja

U2

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

SBI_K1_U02, SBI_K1_U04

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Jest gotów uczestniczyć w przygotowaniu krajowych
i międzynarodowych projektów, uwzględniając aspekty
ekonomiczne funkcjonowania państwa i rynków
SBI_K1_K03, SBI_K1_K04
bliskowschodnich i północnoafrykańskich, jak również
porównywać ich funkcjonowanie z innymi regionami
świata.

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza badań i sprawozdań

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Przedsiębiorczość – podstawowe zagadnienia – wykład wprowadzający:
- system deﬁnicji pojęciowych i operacyjnych niezbędnych przy badaniu i analizie
przedsiębiorczości;
1.

- Rodzaje i wymiary przedsiębiorczości;

W1, W2

- Struktura krajowego/narodowego systemu przedsiębiorczości;
- znaczenie dynamiki procesów dokonujących się w regionie Bliskiego Wschodu na
krajowe systemy gospodarcze oraz krajowe ekosystemy przedsiębiorczości.
Turcja:
• Podstawowe informacje na temat systemu gospodarczego Turcji oraz stanu i
perspektyw rozwojowych tureckiej gospodarki;
2.

• Charakterystyka tureckiego ekosystemu przedsiębiorczości;

W1, W2, U1, U2, K1

• Przedsiębiorczość a struktura i charakter powiązań pomiędzy sektorem
prywatnym i publicznym;
• Najważniejsze wyzwania i zagrożenia rozwojowe dla przedsiębiorczości w Turcji.
Izrael:
• Podstawowe informacje na temat systemu gospodarczego Izraela oraz stanu i
perspektyw rozwojowych izraelskiej gospodarki;
3.

• Charakterystyka izraelskiego ekosystemu przedsiębiorczości;

W1, W2, U1, U2, K1

• Przedsiębiorczość a struktura i charakter powiązań pomiędzy sektorem
prywatnym i publicznym;
• Najważniejsze wyzwania i zagrożenia rozwojowe dla przedsiębiorczości w
Izraela.
Iran:
• Podstawowe informacje na temat systemu gospodarczego Iranu oraz stanu i
perspektyw rozwojowych irańskiej gospodarki;
4.

• Charakterystyka irańskiego ekosystemu przedsiębiorczości;

W1, W2, U1, U2, K1

• Przedsiębiorczość a struktura i charakter powiązań pomiędzy sektorem
prywatnym i publicznym;
• Najważniejsze wyzwania i zagrożenia rozwojowe dla przedsiębiorczości w Iranie.

Sylabusy
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Arabska Republika Egiptu:
• Podstawowe informacje na temat systemu gospodarczego Egiptu oraz stanu i
perspektyw rozwojowych egipskiej gospodarki;
• Charakterystyka egipskiego ekosystemu przedsiębiorczości;

5.

W1, W2, U1, U2, K1

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

6.

W1, W2, U1, U2, K1

• Przedsiębiorczość a struktura i charakter powiązań pomiędzy sektorem
prywatnym i publicznym;
• Najważniejsze wyzwania i zagrożenia rozwojowe dla przedsiębiorczości w Arabii
Saudyjskiej.
Zjednoczone Emiraty Arabskie:
• Podstawowe informacje na temat systemu gospodarczego ZEA oraz stanu i
perspektyw rozwojowych emirackiej gospodarki;
7.

• Charakterystyka emirackiego ekosystemu przedsiębiorczości;

W1, W2, U1, U2, K1

• Przedsiębiorczość a struktura i charakter powiązań pomiędzy sektorem
prywatnym i publicznym;
• Najważniejsze wyzwania i zagrożenia rozwojowe dla przedsiębiorczości w ZEA.
Maroko i Tunezja:
• Podstawowe informacje na temat systemów gospodarczych Maroka i Tunezji
oraz stanu i perspektyw rozwojowych gospodarek w tych krajach;
• Charakterystyka marokańskiego i tunezyjskiego ekosystemu
8.

W1, W2, U1, U2, K1

przedsiębiorczości;
• Przedsiębiorczość a struktura i charakter powiązań pomiędzy sektorem
prywatnym i publicznym;
• Najważniejsze wyzwania i zagrożenia rozwojowe dla przedsiębiorczości w
Maroku i Tunezji.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, prezentacja Test końcowy (50%) oraz prezentacja multimedialna (50%).
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Regionalizm w Afryce
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.6203a16789934.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem modułu jest przybliżenie studentom aspektów regionalizmu na kontynencie afrykańskim. Analiza
prowadzona będzie w kontekście regionalnym i subregionalnym, jedną z wiodących metod dydaktycznych będzie
metoda studium przypadku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student rozumie i stosuje terminy opisujące zjawisko
regionalizmu.

SBI_K1_W05,
SBI_K1_W06

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja
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W2

Student zna i rozumie problemy regionalizmu i ich
konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowego,
SBI_K1_W05,
jak również międzynarodowych stosunków
SBI_K1_W06
politycznych i gospodarczych na kontynencie
afrykańskim.

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

W3

Student zna podstawowe metody badawcze oraz
perspektywy teoretyczne wykorzystywane przy
badaniu zjawiska regionalizmu.

SBI_K1_W05,
SBI_K1_W06

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student zna podstawowe metody badawcze oraz
perspektywy teoretyczne wykorzystywane przy
badaniu zjawiska regionalizmu.

SBI_K1_U05, SBI_K1_U06

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

U2

Student potraﬁ samodzielnie bądź w grupie
przygotować prezentację na temat wybranego
zagadnienia związanego z problematyką regionalizmu
w Afryce.

SBI_K1_U01, SBI_K1_U03,
SBI_K1_U06

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

SBI_K1_K03, SBI_K1_K04,
SBI_K1_K05

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest przygotowany do aktywnego
uczestniczenia i współpracy w grupach realizujących
wspólne cele.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie do testu zaliczeniowego

15

poprawa projektu

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Teoretyczno-metodologiczne aspekty zjawiska regionalizmu. Geneza regionalizmu
w Afryce – od idei panafrykańskiej do powstania Organizacji Jedności Afrykańskiej.
Współczesne organizacje regionalne i subregionalne w Afryce. Wybrane studia
przypadków (Unia Afrykańska, Wspólnota Państw Sahelu i Sahary, Wspólny Rynek
Afryki Wschodniej i Południowej, Wspólnota Wschodnioafrykańska, Wspólnota
Gospodarcza Państw Zachodnioafrykańskich, Wspólnota Rozwoju Południowej
Afryki).

1.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne, projekt,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie w oparciu o punkty uzyskane za przygotowane
miniprojekty/prezentacje (w porozumieniu z prowadzącym/-i)
oraz kolokwium. Dodatkowe punkty student może otrzymać
za aktywność na zajęciach. Warunkiem dopuszczenia do
zaliczenia jest obecność na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
- obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach
- aktywne uczestnictwo w zajęciach

Sylabusy
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Reklama i PR w świecie arabskim a społeczeństwo, kultura i religia regionu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.6036ba3b286f3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi aspektami związanymi z reklamą i PR w świecie
arabskim w kontekście społecznym, kulturowym i religijnym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Ma podstawową wiedzę o komunikacji społecznej,
marketingu i zarządzaniu.

SBI_K1_W05

zaliczenie na ocenę
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W2

Ma podstawową wiedzę o strukturach i instytucjach
związanych z promocją, reklamą i PR w krajach
arabskich w kontekście społecznym, kulturowym
i religijnym.

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W04,
SBI_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W3

Ma wiedzę o procesach zmiany struktur, systemów
wartości, instytucji związanych z promocją, reklama
i PR oraz typów więzi społecznej w krajach arabskich.

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W04,
SBI_K1_W06

zaliczenie na ocenę

U1

Posiada umiejętność przygotowania i prezentacji
w języku polskim typowych prac pisemnych
i projektów dotyczących zagadnień szczegółowych
z zakresu promocji, reklamy i PR z możliwością ich
praktycznych aplikacji.

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U03, SBI_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U2

Posiada podstawowe umiejętności wyszukiwania,
krytycznej oceny, analizowania i wykorzystywania
informacji płynącej z różnych źródeł.

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U03, SBI_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U3

Posiada umiejętność rozpoznania i wykorzystania
wiedzy teoretycznej do samodzielnej i krytycznej
analizy rzeczywistości w krajach arabskich.

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U03, SBI_K1_U04

zaliczenie na ocenę

SBI_K1_K01, SBI_K1_K02,
SBI_K1_K03, SBI_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym
w przestrzeni międzykulturowej wykazując się
odpowiednim poziomem kompetencji komunikacyjnej
wykorzystując nowoczesne instrumenty cywilizacji
medialnej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza badań i sprawozdań

10

analiza problemu

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

przygotowanie do ćwiczeń

10

pozyskanie danych

10

Przygotowanie prac pisemnych

10

rozwiązywanie kazusów

10

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
110

ECTS
4.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe zagadnienia z zakresu wiedzy o komunikacji społecznej, marketngu i
zarządzaniu ze szczególnym uwzględnieniem aspektów społecznych, kulturowych
i religijnych.

W1, U1, U2, U3, K1

Reklama oraz PR w krajach arabskich w kontekście społecznym, kulturowym i
religijnym:
- początki i rozwój reklamy oraz PR w kontekście historycznym, społecznym,
kulturowym, religijnym, politycznym, ekonomicznym, psychologicznym
- reklama i PR a media i instytucje medialne
- czołowe agencje reklamowe i PR
2.

- podobieństwa i różnice w reklamie oraz działalności PR w poszczególnych
krajach arabskich

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

- reklama i PR w krajach arabskich oraz innych rejonach świata - analiza
porównawcza
- omówienie wybranych kampanii reklamowych oraz kampanii PR w świecie
arabskim (studia przypadków)

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, grywalizacja, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, gra dydaktyczna, dyskusja,
wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, metoda sytuacyjna, seminarium, metoda
projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

1) udział w 2/3 zajęć; 2) przedstawienie 1 prezentacji; 3) aktywność na
zaliczenie na ocenę zajęciach; 4) oddanie wszystkich prac domowych; 4) zaliczenie testu
końcowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
-

Sylabusy
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Relacje Watykanu z krajami azjatyckimi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.6038ﬀ2d9ab3f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wykładu jest zapoznanie studenta z relacjami państwa Watykan/Stolicy Apostolskiej z krajami Bliskiego
i Dalekiego Wschodu. Tworzą one niezwykle skomplikowana sieć interakcji religijnych, kulturowych i politycznych.
Zakres dyplomacji watykańskiej dotyka różnorodnych krajów pod względem ustrojów politycznych
i respektowania Praw Człowieka. Obarczony tez jest licznymi zaszłościami i uwarunkowaniami historycznymi.
Ukazany zostanie dynamizm interakcji wynikających nie tylko z kondycji katolików w poszczególnych krajach Azji,
ale również polityka Watykanu na rzecz ogólnoświatowego pokoju i tolerancji religijnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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1. Posiada wiedzę z zakresu interpretacji faktów
historycznych dotyczących kulturowych i politycznych
uwarunkowań aktywności Watykanu
w poszczególnych krajach Azji.

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W04,
SBI_K1_W05,
SBI_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

Posiada zarys diachronicznej struktury relacji
Watykanu z krajami Azji.

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W05,
SBI_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

W3

Posiada wiedzę z zakresu dyplomacji Watykanu
i krajów Bliskiego i Dalekiego Wschodu. .

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W04,
SBI_K1_W05,
SBI_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

W4

Posiada nie tylko podstawową wiedzę z zakresu
historycznych uwarunkowań interakcji Watykanu
z krajami Azji ale przede wszystkim zna najnowszą
aktywność dyplomacji watykańskiej w Azji.

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W04,
SBI_K1_W05,
SBI_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

Zna metody analizy i interpretacji źródeł dotyczących
relacji krajów Azji z Watykanem/Stolica Apostolską. .

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W04,
SBI_K1_W05,
SBI_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

U1

Potraﬁ analizować oraz krytycznie interpretować
informacje z zakresu dyplomacji krajów Bliskiego
i Dalekiego Wschodu ze Stolica Apostolską i Watykanu
z krajami Azji.

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U03, SBI_K1_U04,
SBI_K1_U05, SBI_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

U2

Potraﬁ rozpoznać różne typy dyplomacji w polityce
krajów Azji z Watykanem i odwrotnie.

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U03, SBI_K1_U04,
SBI_K1_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

U3

Potraﬁ wykorzystywać idee inicjatyw pokojowych
Watykanu i krajów Azji.

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U03, SBI_K1_U04,
SBI_K1_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

K1

Student jest gotów do wykorzystania interpretacji
zjawisk i procesów historycznych, politycznych
i bieżących aktywności dyplomatycznych Watykanu
i krajów Azji do dialogu kultur w skali globalnej,
regionalnej, państwowej i lokalnej

SBI_K1_K01, SBI_K1_K02,
SBI_K1_K03, SBI_K1_K04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

K2

Student potraﬁ zastosować w ramach dialogu kultur
i religii te oryginalne aspekty z dyplomacji Stolicy
Apostolskiej i krajów Azji, które wzmacniają kulturę
porozumienia i dynamizują otwartość na nowe ujęcia
kulturowe, polityczne i społeczne.

SBI_K1_K01, SBI_K1_K02,
SBI_K1_K03, SBI_K1_K04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

W1

W2

W5

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS

Sylabusy

285 / 419

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza źródeł historycznych

30

Przygotowanie prac pisemnych

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Watykan a Stolica Apostolska. Synonim czy odrebne podmioty dyplomacji
miedzynarodowej?

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2

2.

2. System placówek dyplomatycznych w Azji. Historia i teraźniejszość.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2

3.

3. Dyplomacja paieska w Kraju Środka. Spór o ryty i jego polityczne konsekwencje
(XVI-XIX wiek).

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2

4.

4. "Kość niezgody": relacje watykanu z Tajwanem a Chińska Republika Ludowa.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2

5.

5. "Stracona" Korea Pólnocna a dynamiczne relacje Watykanu z Koreą Południowa.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2

6.

6. Relacje z Japonią. Sukces miedzykulturowy w sekularyzujacym się państwie?

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2

7.

7. Watykan a Filipiny - jedyny katolicki kraj Azji.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2

8.

8. Paradoksalny dynamizm katolicyzmu w Wietnamie. Watykan a socjalizm w
Południowo-Wschodniej Azji.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2

9.

9. Wbrew polityce USA i UE. Watykan a Iran i Syria.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2

10.

10. Sukces Watykanu w środowisku konserwatywnego islamu? Stolica Apostolska
a Katar i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2

11.

11. Przepaść nie pokonania? Watykan a Arabia Saudyjska.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2

12.

12. Ludobójstwo Ormian. "Kość niezgody" miedzy Turcja a Watykanem?

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2

13.

13. Watykan a republiki Azji Centralnej i azjatycka część Federacji Rosyjskiej.
Zaplecza interakcji.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, K1, K2

Sylabusy

286 / 419

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

OBOWIĄZKOWE UCZESTNICTWO W WYKŁADACH (dwie
zaliczenie pisemne, zaliczenie nieusprawiedliwione nieobecności) NAPISANIE PRACY
SEMESTRALNEJ ZALICZENIE EGZAMINU

Wymagania wstępne i dodatkowe
OBOWIĄZKOWA OBECNOŚĆ. Dozwolone dwie nieusprawiedliwione nieobecności. Ze względu na syntezowanie dużych
zakresów do egzaminu bardzo przydatne są notatki z wykładów. Podstawą zaliczenia jest przyswojenie sobie wiadomości
podanych na wykładach, treści i lektur (egzamin ustnyu) oraz przygotowanie pisemnej pracy semestralnej na temat podany
przez wykładowcę. 2. Znajomość języka angielskiego lub innych języków kongresowych (ze względu na konieczność
wykorzystania literatury obcojęzycznej w pracy semestralnej).

Sylabusy

287 / 419

Religia i polityka w państwie żydowskim
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.1587123193.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przedstawienie różnorodności religijnej dzisiejszego Izraela i wyjaśnienie, w jaki sposób różne nurty judaizmu
postrzegają Izrael i jak wpływają na funkcjonowanie jego systemu politycznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

288 / 419

W1

Student opisuje cechy społeczne, religijne, polityczne
i kulturowe różnorodnych społeczności wyznaniowych
w Izraelu i umie przedstawić ich wpływ na struktury
państwowe i społeczeństwo.

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student wyjaśnia wpływ uwarunkowań religijnych
na procesy polityczne i społeczne w Izraelu oraz
relacje tego państwa z innymi aktorami w regionie.

SBI_K1_U01, SBI_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U2

Student potraﬁ trafnie interpretować aktualne
wydarzenia w przestrzeni polityczno-społecznej Izraela
uwzględniając kontekst religijny.

SBI_K1_U02, SBI_K1_U03

zaliczenie na ocenę

SBI_K1_K02, SBI_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest świadomy zróżnicowania religijnego
dzisiejszego Izraela i rozumie w jaki sposób może ono
wpływać na komunikację interpersonalną
z mieszkańcami tego państwa.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

analiza problemu

25

przygotowanie projektu

35

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

289 / 419

1. Religia i tożsamość żydowska.
2. Społeczne, religijne i polityczne podziały wśród Żydów izraelskich – religijni
syjoniści, charedim, świeccy i tradycyjni Żydzi.
3. Współczesne spory na tle religijnym w Izraelu: pobór wojskowy, pluralizm
wewnątrzżydowski, edukacja, konwersja, szabat.
4. Publiczne instytucje religijne w Izraelu (sądy religijne, Główny Rabinat,
Ministerstwo Religii).
5. Elementy religijne w prawie izraelskim (małżeństwa i rozwody, zasady
koszerności, szabat).
6. Status quo i początki świecko-religijnego sojuszu.
7. Emancypacja społeczności religijnych syjonistów.
8. Gusz Emunim i radykalizm religijnosyjonistyczny.
9. Syjonizacja społeczności charedim.
10. Proces pokojowy i rozłamy w bloku religijnosyjonistycznym.
11. Antysyjonistyczne nurty charedim.
12. Wolność religijna w państwie żydowskim na tle innych państw.

1.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny,
analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Aktywny udział w dyskusjach i debacie na zakończenie zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
-

Sylabusy

290 / 419

Rosenzweig, Buber, Levinas, Susannah Heschel czy Yuval Harari - "O co
pytają nas współcześni żydowscy intelektualiści?"
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.6203a4721f9be.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z myślą żydowską XX i początku XXI wieku, która jest próbą odpowiedzi na dramatyczne
wydarzenia, jakie miały miejsce w Europie i na świecie począwszy od I wojny światowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

291 / 419

W1

Nowe koncepcje myślicieli żydowskich, które były
próbą odpowiedzi na upadek człowieczeństwa podczas
dwóch wojen światowych.

SBI_K1_W06

zaliczenie ustne

SBI_K1_U03

zaliczenie ustne

SBI_K1_K02

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Zrozumieć nowe postulaty żydowskich feministek,
takich jak Susannah Heschel czy Blu Greenberg.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Analizy postulatów docenianego dziś intelektualisty,
Yuvala Harariego.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Po katastroﬁe I wojny światowej, tacy myśliciele jak: Rosenzweig, Buber czy
Scholem poszukiwali nowej drogi intelektualnej i duchowej - w ten sposób zrodziła
się ﬁlozoﬁa dialogu/spotkania. Po Zagładzie Żydów podczas II wojny światowej
zapadło niemal milczenie. W reakcji na Szoa, Richard Rubenstein ogłosił, że Bóg
nie istnieje. Dla Irvinga Greenberga Zagłada przyniosła radykalną zmianę: teraz to
ludzie stają się nadrzędni w ramach przymierza z Bogiem. To oni mają
powstrzymać Szoa i niejako nieść światu zbawienie. Arthur A. Cohen stwierdził z
kolei, że wydarzenia inaczej wyglądają z Bożej perspektywy, niż to jest z naszego
punktu widzenia, wobec tego, co jest transcendentne. Kolejni ﬁlozofowie
reprezentują postmodernizm. Emmanuel Levinas wyniósł dobro etyczne ponad
prawdę. Żydowskie feministki w drugiej połowie XX wieku wystąpiły, co
zrozumiałe, przeciw spychaniu kobiet na dalszy plan w judaizmie. Zdaniem Pauli
Hyman ten problem wynikał z patriarchalnego układu między mężczyzną a
kobietą, z którego zrodziła się dyskryminacja. Rita Gross twierdziła zaś, że każda
cecha przypisywana Bogu, jako mężczyźnie, może być stosowana również do
kobiety. Modny dziś Yuval Noach Harari, zabiera głos na temat środowiska LGBT,
dyskutuje z Markiem Zuckerbergiem na temat przyszłości mediów
społecznościowych czy też tłumaczy, dlaczego Putin już przegrał wojnę na
Ukrainie...

W1, U1, K1

Sylabusy

292 / 419

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, burza
mózgów, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywność na zajęciach, mile widziane prezentacje studentów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zainteresowanie tematem.

Sylabusy

293 / 419

Rynek pracy w Europie i Azji: wybrane zagadnienia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.5cd42cfb83237.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z najistotniejszymi determinantami rynku pracy wybranych krajów w Europie i Azji

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna podstawowe trendy kształtujące sytuację
na rynku pracy w wybranych krajach Europy i Azji

SBI_K1_W03

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy

294 / 419

U1

Student identyﬁkować czynniki kształtujące sytuację
na rynku pracy w wybranych krajach Europy i Azji

SBI_K1_U02, SBI_K1_U06

zaliczenie pisemne

SBI_K1_K01, SBI_K1_K05

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do rozpoznawania wyzwań
rozwojowych w zakresie sytuacji na rynku pracy
w wybranych krajach Europy i Azji

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

przygotowanie do zajęć

60

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.

Przedmiot dotyczy analizy najważniejszych zjawisk związanych z rynkiem pracy w
Europie i Azji. Zostaną omówione cele, zasady, rodzaje i efekty polityki rynku
pracy. Nie mniej istotnymi zagadnieniami są przyczyny i skutki społeczne,
polityczne i gospodarcze bezrobocia w poszczególnych państwach. Omówione
zostaną umiejętności i kompetencje niezbędne do funkcjonowania na
współczesnym rynku pracy. Zajęcia będą dotyczyć także kształtowania polityki
rynku pracy w szczególności jej formułowania, identyﬁkacji instrumentów,
decydowania, wdrażania i ewaluacji. Zostaną omówione wybrane przykłady
polityki rynku ze szczególnym uwzględnieniem determinantów, specyﬁki rynku
pracy w Europie i Azji (podstawowych charakterystyk rynków pracy). Ważnym
aspektem zajęć będzie analiza podstawowych cech rynków pracy analizowanych
państw w układzie, problemów, instrumentów (form wsparcia), procesów
koordynacji, systemu instytucjonalnego, zasad ﬁnansowania polityki rynku pracy,
oceny efektów podejmowanych działań.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków

Sylabusy

295 / 419

Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uczestnictwo podczas zajęć, zdobycie co najmniej 50% punktów testu
zaliczeniowego

296 / 419

Siły zbrojne i służby specjalne Izraela
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.1587123016.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów ze strukturami bezpieczeństwa Izraela oraz ich ewolucją na przestrzeni lat. Wykształcenie
kompetencji analitycznych, które umożliwią studentowi samodzielną ocenę aktualnych procesów i zjawisk
w sferze bezpieczeństwa dotyczących Izraela. Wykształcenie umiejętności krytycznej analizy informacji
medialnych na temat bezpieczeństwa Izraela.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student/ka rozumie znaczenie podstawowych pojęć
dotyczących struktur bezpieczeństwa Izraela.

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W05,
SBI_K1_W06

zaliczenie

W2

Student/ka ma podstawową wiedzę z zakresu historii
wojskowości i służb specjalnych Izraela.

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W06

zaliczenie

U1

Student/ka potraﬁ wyszukiwać, selekcjonować
i analizować wiadomości potrzebne do zajęć,
w oparciu o bazy elektroniczne, literaturę przedmiotu,
teksty kultury i przekaz medialny.

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02

zaliczenie

U2

Student/ka potraﬁ opracować scenariusze rozwoju
zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego Izraela
w oparciu o analizę bieżących wydarzeń politycznych,
gospodarczych i społecznych

SBI_K1_U03, SBI_K1_U04

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student/ka rozumie potrzebę dalszego poszerzania
swej wiedzy i śledzenia przemian w strukturach
bezpieczeństwa Izraela.

SBI_K1_K01, SBI_K1_K03

zaliczenie

K2

Student/ka dzięki nabytej wiedzy i umiejętnościom
doskonali zdolność krytycznego myślenia i staje się
głębszym uczestnikiem życia społecznego.

SBI_K1_K02, SBI_K1_K04

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

45

przygotowanie projektu

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Ogólna charakterystyka struktur bezpieczeństwa Izraela.
2. Siły lądowe.
3. Lotnictwo wojskowe i broń rakietowa.
4. Marynarka wojenna.
5. Arsenał broni niekonwencjonalnej.
6. Potencjał do prowadzenia działań zbrojnych podczas konﬂiktu asymetrycznego.
7. Służby specjalne Izraela i ich wybrane operacje.
8. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni.
9. Udział cywilów w strukturach bezpieczeństwa (Pikud ha-Oref).
10. Znaczenie sił zbrojnych i służb specjalnych w systemie politycznym Izraela.
11. Międzynarodowa współpraca w sferze bezpieczeństwa.
12. Partnerzy Izraela w handlu bronią.
13. Charakterystyka wybranych konﬂiktów zbrojnych, w których uczestniczył
Izrael.
14. Charakterystyka wybranych operacji służb specjalnych Izraela.
15. Potęga militarna Izraela na tle porównawczym.

1.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny,
inscenizacja, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywność na zajęciach, debata na koniec zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
-

Sylabusy
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Social and cultural practices in the MENA region
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.6203a5826f0f7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

To help the student gain a deeper knowledge of the human complexity and richness in the Middle East

C2

To enhance student's understanding of ethnography as a writing genre and analytical method

C3

To help the student how to critically engage theories and texts about communities and practices in the region

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna podstawową terminologię nauk
humanistycznych i kulturoznawczych, ze szczególnym
uwzględnieniem specyﬁki regionu MENA

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W04,
SBI_K1_W05,
SBI_K1_W06

W2

Student zna i rozumie procesy zmiany struktur,
systemów wartości, instytucji i typów społeczeństw
w procesach zmian społecznych na Bliskim Wschodzie
i Afryce Północnej

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W04,
SBI_K1_W05,
SBI_K1_W06

zaliczenie pisemne

W3

Student zna i rozumie wzorce przenikania różnych
tendencji, m.in. religii, w kulturową i społecznopolityczną rzeczywistość regionu, zarówno w ujęciu
historycznym, jak i współczesnym

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W04,
SBI_K1_W05,
SBI_K1_W06

zaliczenie pisemne

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ analizować i interpretować określone
zjawiska kulturowe, religijne, polityczne i społeczne
występujące w regionie

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U03, SBI_K1_U04,
SBI_K1_U05, SBI_K1_U06

zaliczenie pisemne

U2

Student potraﬁ wykorzystać wiedzę teoretyczną
do samodzielnej i krytycznej analizy rzeczywistości
społeczno-politycznej w regionie

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U03, SBI_K1_U04,
SBI_K1_U05, SBI_K1_U06

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student ma świadomość odpowiedzialności
i znaczenia wartości kulturowych i godności człowieka
na różnych poziomach rzeczywistości społecznej

SBI_K1_K01, SBI_K1_K04,
SBI_K1_K05

zaliczenie pisemne

K2

Student jest gotowy do krytycznej oceny swojej wiedzy
SBI_K1_K01, SBI_K1_K04,
dotyczącej realiów historycznych, społecznych,
SBI_K1_K05
kulturowych i politycznych regionu

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

40

przygotowanie do egzaminu

40

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Orientalizm, kolonializm i dekolonizacja- ich wpływ na praktyki społeczne i
kulturowe regionu MENA

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

2.

"Codzienny islam"- wybrane problemy i analiza praktyk społecznych i politycznych
powiązane z islamem

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

3.

Wpływ nacjonalizmów terytorialnych w regionie na praktyki społeczne i polityczne

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

4.

Etnograﬁa miasta, ewolucja miast w regionie MENA i ich wpływ na praktyki
społeczne mieszkańców

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

5.

Wojna, konﬂikt, opór- analiza wybranych praktych dotyczących oporu, rewolucji,
kontestacji spolecznej

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Dopuszczenie do testu: a) dopuszczalne są trzy nieusprawiedliwione
nieobecności, b) w przypadku większej liczby nieobecności wymagane jest
opracowanie dodatkowego materiału wskazanego przez
zaliczenie pisemne
prowadzącego(minimum 6 stron znormalizowanych, przypisy oraz
bibliograﬁa) Forma zaliczenia: c) test pisemny w formie pytań otwartych,
d) uzyskanie pozytywnej oceny, tj. 3,0 = 50% testu

302 / 419

Społeczno-polityczna historia państw Afryki Wschodniej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.6203a5f62b991.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem modułu jest przybliżenie studentom społeczno-politycznej historii państw Afryki Wschodniej. Analiza
prowadzona będzie w kontekście regionalnym, z uwzględnieniem uwarunkowań historycznych. Jedną z wiodących
metod dydaktycznych będzie metoda studium przypadku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student rozumie i stosuje terminy historii społecznopolitycznej.

SBI_K1_W05,
SBI_K1_W06

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja
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W2

Student zna podstawowe metody badawcze oraz
perspektywy teoretyczne wykorzystywane przy
badaniu historii społeczno-politycznej państw
afrykańskich.

SBI_K1_W05,
SBI_K1_W06

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

W3

Student zna i rozumie problemy historii społecznopolitycznej państw Afryki Wschodniej, także w relacji
do współczesnych międzynarodowych stosunków
politycznych i gospodarczych na kontynencie
afrykańskim.

SBI_K1_W05,
SBI_K1_W06

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

U1

Student potraﬁ wykorzystać nabytą wiedzę
teoretyczną przy analizie i interpretacji problemów
historii społeczno-politycznej państw Afryki
Wschodniej.

SBI_K1_U03, SBI_K1_U06

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

U2

Student potraﬁ wymienić i przeanalizować czynniki
kształtujące historię społeczno-polityczną państw
Afryki Wschodniej.

SBI_K1_U03, SBI_K1_U06

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

U3

Student potraﬁ samodzielnie bądź w grupie
przygotować prezentację na temat wybranego
zagadnienia związanego z problematyką historii
społeczno-politycznej państw Afryki Wschodniej.

SBI_K1_U04, SBI_K1_U06

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

SBI_K1_K02, SBI_K1_K05

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest przygotowany do aktywnego
uczestniczenia i współpracy w grupach realizujących
wspólne cele.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie do testu zaliczeniowego

15

poprawa projektu

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

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Teoretyczno-metodologiczne aspekty historii społeczno-politycznej. Deﬁnicje i
charakterystyka regionu Afryki Wschodniej. Powstanie i ewolucja państw Afryki
Wschodniej – rys historyczny. Czynniki wyodrębnienia się i rozwoju państw Afryki
W1, W2, W3, U1, U2, U3,
Wschodniej : historyczne, polityczne ekonomiczne i społeczno-kulturowe.
K1
Społeczno-polityczna historia niepodległych państw Afryki Wschodniej: Kenii,
Ugandy, Tanzanii, Rwandy, Burundi i Sudanu Południowego. Znaczenie Wspólnoty
Wschodnioafrykańskiej dla rozwoju regionu.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, metoda projektów, analiza
tekstów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne, projekt,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie w oparciu o punkty uzyskane za przygotowane
miniprojekty/prezentacje (w porozumieniu z prowadzącym/-i)
oraz kolokwium. Dodatkowe punkty student może otrzymać
za aktywność na zajęciach. Warunkiem dopuszczenia do
zaliczenia jest obecność na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
- obowiązkowa obecność na zajęciach
- aktywne uczestnictwo w zajęciach

Sylabusy
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Stosunki Izraela z Europą
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.5cdbef6f8d9e0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

1. zapoznanie Studentek i Studentów z najważniejszymi wydarzeniami kształtującymi stosunki Izraela z Europą 2.
Określanie i analizę najważniejszych problemów i wyzwań w relacjach izraelsko-europejskich; 3. Określenie
i wyjaśnienie najważniejszych płaszczyzn współpracy między Europą a Izraelem 4. Prezentację głównych trendów
rozwojowych w odniesieniu do dwustronnych i wielostronnych relacji Izraela z państwami europejskimi oraz Unią
Europejską

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Zdobywa wiedzę i umiejętności specjalistyczne

SBI_K1_W02

prezentacja

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02

zaliczenie pisemne,
prezentacja

SBI_K1_K02

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Posiada podstawowe umiejętności badawcze
obejmujące formułowanie i kategoryzację problemu,
dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie
i prezentację wyników pozwalającą na rozwiązywanie
realnych problemów relacji pomiędzy Wschodem
i Zachodem Posiada podstawowe umiejętności
wyszukiwania, krytycznej oceny, analizowania
i wykorzystywania informacji płynącej z różnych źródeł

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów
społecznych uwzględniając aspekty ekonomiczne
i polityczne Wschodu i Zachodu

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do sprawdzianu

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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- Izraelska polityka zagraniczna: między realizmem a sentymentalizmem
- Relacje Izraela z UE : Uwarunkowania historyczne, kulturowo-społeczne i
polityczne, najważniejsze wydarzenia i problemy w relacjach Izraele z
Wspólnotami Europejskimi a potem UE
- Aktualne stosunki Izraela z Europą – w wymiarze dyskursywnym. Studenci
proszeni są o przygotowanie przeglądu prasy i mediów elektronicznych
(proponowane tytuły: Haaretz, Jerusalem Post, The Times of Israel, Ynet, Reuters,
Euobserver.com, Middle East Monitor, POLITICO Europe, Deutsche Welle,
EURACTIVE). Kwerenda powinna obejmować materiały z ostatnich 6 miesięcy.
- Konﬂikt izraelsko-palestyński a relacje Izraela z UE: Stanowisko UE - między
patem, kontestacją a erozją (Znaczenie kwestii szczegółowych: status Jerozolimy,
Izrael  Państwo Żydowskie, prawa i przyszłości, palestyńskich uchodźców, pomoc
humanitarna dla Palestyńczyków, rozwiązanie dwupaństwowe – problem granic,
W1, U1, K1
osadnictwo.
- Europejska diaspora żydowska i jej znaczenie dla stosunków izraelskoeuropejskich: charakterystyka społeczności żydowskiej w Europie: rozmieszczenie,
struktura społeczna, Wyzwania stojące przed społecznością żydowska w Europie,
współczesna europejska Diaspora żydowska a syjonizm, Izraelczycy z
europejskimi paszportami, Izrael i Europa – a pytanie o kształt demokracji: Od
demokracji liberalnej do demokracji większościowej. Trendy sekurytyzacyjne a
przyszłość liberalnej demokracji w Izraelu i Europie
- Innowacyjność i Badania i Rozwój (B+R/D&D) przestrzenią współpracy izraelsko –
europejskiej
- Relacje bilateralne Izraela z wybranymi państwami europejskimi: CZECHY
- Relacje bilateralne Izraela z wybranymi państwami europejskimi: NIEMCY
- Relacje bilateralne Izraela z wybranymi państwami europejskimi: WĘGRY

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia kursu jest aktywny udział w zajęciach
oraz pozytywne zaliczenie kolokwium końcowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.5ce2a4e429658.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

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

SBI_K1_W06

zaliczenie pisemne

309 / 419

W2

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

SBI_K1_W06

zaliczenie pisemne

U1

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

SBI_K1_U06

esej

U2

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

SBI_K1_U06

esej

SBI_K1_K05

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym
w przestrzeni międzynarodowej wykazując się
odpowiednim poziomem kompetencji.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie eseju

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie: dylematy opisu stosunków międzynarodowych na BW

W1, U1

2.

Teoria SM – systematyka głównych nurtów teorii; realizm

W1, U1

3.

Teoria SM – liberalizm/pluralizm, strukturalizm, konstruktywizm

W1, U1, U2

4.

Państwo i wewnątrz-polityczne uwarunkowania polityki zagranicznej

W2, U1, U2, K1

5.

Imperializm i europejski i postkolonialna dominacja mocarstw na Bliskim
Wschodzie

W2, U1, U2, K1

Sylabusy

310 / 419

6.

Regionalna dynamika stosunków międzynarodowych na Bliskim Wschodzie

W2, U1, U2

7.

Ideologie i niepaństwowi aktorzy stosunków międzynarodowych na Bliskim
Wschodzie

W2, U1, U2

8.

Wojny i równowaga sił na Bliskim Wschodzie

W2, U1, U2

9.

Konﬂikty asymetryczne na Bliskim Wschodzie

W2, U1, U2

10.

Ekonomia polityczna stosunków międzynarodowych na BW

W2, U1, U2

11.

Stosunki gospodarcze na Bliskim Wschodzie

W2, U1, U2

12.

Aktorzy zewnętrzni w stosunkach międzynarodowych na BW

W1, W2, U1, U2

13.

Regionalny system stosunków międzynarodowych na Bliskim Wschodzie w
perspektywie światowej

W1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, wykład z prezentacją multimedialną, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązakowa.
Brak wymagań wstępnych dotyczących wiedzy.

Sylabusy
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Syriac Christianity: Its History and Cultural Inﬂuence
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.6040f4b1cc1df.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

The student is able to understand history of Syriac Christianity, its religious development, relation to the religions
of their area, their theology, practice, worship and current challenges.

C2

The student can recognize the speciﬁc features of the major traditions of Syriac Christianity; to outline its
historical and geographical development; to appraise its interactions with other religious traditions and to
appreciate its historical and cultural relevance as a vital component of the complex religious world of the Middle
East.

C3

The student understands the intellectual and spiritual trends that contributed to the shaping of the Syriac
peculiar culture.

C4

The student is aware of the historical, social and religious conditions of Syriac Christians through the ages

Sylabusy

312 / 419

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

the diﬀerences between various Syriac religious
denominations

SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03

esej

SBI_K1_U02, SBI_K1_U03,
SBI_K1_U04

esej

SBI_K1_K01, SBI_K1_K03

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

raise awareness about the rich history of Syriac
Christianity and the need for its safeguarding in the
present,

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

discussion of the Syriac cultural, literary and religious
heritage

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie eseju

60

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

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.

Syriac language as a tool of Syriac culture

U1, K1

2.

Syriac Orthodox Church (Antioch patriarchate)

W1

3.

Jacobite Church in history

U1

4.

Faith and culture of the Jacobite Christians

W1, U1, K1

5.

Church of the East

W1, U1

6.

Nestorians in Persia

W1, U1

7.

Misssionary expansion of the Nestorian Church

W1, U1, K1

Sylabusy

313 / 419

8.

Nestorians and Caliphate

U1, K1

9.

Faith and culture of Nestorians

U1, K1

10.

Saint Thomas' Christians

W1, U1, K1

11.

Maronites

W1, U1

12.

Syriac literature

K1

13.

Syriac historiography

K1

14.

Declining or surviving of Syriac Christianity?

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
English

Wymagania wstępne i dodatkowe
English

Sylabusy

314 / 419

Tisza beaw a kultywowanie Pamięci o Holokauście w Państwie Izraela
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.6203a6fbd0832.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z wyjątkowym zagadnieniem żałoby w Izraelu, który w starożytności wiązał się
ze zburzeniem Świątyni w Jerozolimie, a po II wojny światowej dotyczył 6 milionów zamordowanych Żydów. Te
dwie różne żałoby dalej są kultywowane.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student rozumie na czym polega znaczenie Pamięci
w Izraelu.

SBI_K1_W06

zaliczenie ustne

315 / 419

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wyróżnić dwa rodzaje Pamięci:
o zburzonej Świątyni i o Oﬁarach Holokaustu.

SBI_K1_U06

zaliczenie ustne

SBI_K1_K01, SBI_K1_K02

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do uczestnictwa w kultywowaniu
Pamięci w Izraelu i w Polsce, szczególnie w kontekście
wspólnej historii polsko-żydowskiej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do egzaminu

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.

Zikkaron (Pamięć) wpisana jest w dzieje Izraela niemal od początku. Poleceniem
samego Boga Izraela była pamięć o cudownym przejściu przez Morze Czerwone i
wędrówka przez Pustynię Synaj. Do dziś obchodzone święto Pesach odwołuje się
do wydarzeń, które miały miejsce w Egipcie przed wyruszeniem w stronę Synaju.
Podobnie było z utrwalaniem pamięci o imionach patriarchów i ich potomków, a
także kolejnych królów izraelskich. Zburzenie jednak Pierwszej Świątyni w 586 r.
p.n.e. oraz Drugiej Świątyni w 70 r. n.e. sprawiło, że następne pokolenia Izraelitów
celebrowały żałobne święto 9 dnia miesiąca aw na pamiątkę tych wydarzeń.
Szczególnym przejawem tej pamięci są do dziś żywe modlitwy przy Ścianie
Zachodniej w Jerozolimie, która jest uważana za zachowany jedyny fragment
Świątyni Heroda Wielkiego. Zagłada Żydów podczas II wojny światowej zrodziła
potrzebę kultywowania nowej formy żałoby - Pamięć o zamordowanych 6
milionach Żydów! Tym razem, ta żałoba może być sprawowana zarówno przez
religijnych, jak też niewierzących...

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z

Sylabusy

316 / 419

prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywność na zajęciach oraz mile widziane prezentacje studentów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zainteresowanie tematem.

Sylabusy

317 / 419

Tradycja i prawo muzułmańskie na tle współczesnych przemian świata
islamu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.6038ﬀf86ac15.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wykładu jest zapoznanie studenta z tradycjami muzułmańskimi, które w sposób dogłębny kondycje
mieszkańców poszczególnych krajów muzułmańskich. Wykład ukaże bogactwo dwóch zasadniczych typów
tradycji islamu: tradycje konstytutywne dla teologii muzułmańskiej (np. sześć ksiąg islamu) oraz inne, które
obejmują dzieła teologów, tradycje ludowe itd. Wszystkie one dotyczą bogactwa przejawów życia religijnego,
społecznego i politycznych w świecie islamu. Ze względu na wszechobejmujący charakter szariatu, tradycja
muzułmańska, która jest jego jednym z podstawowych elementów, odgrywa wielką rolę w przypadku wielu
fundamentalnych a czasem kontrowersyjnych fenomenów islamu.

C2

Prezentując tradycje muzułmańską wykład ukaże ewolucję pojęć, różnorodność podejść do poszczególnych
aspektów życia, oraz dyskusje na temat karalności zachowań uważanych za "grzeszne". Dotyka on również
zakresu modernizacji islamu, krytyki pewnych tradycji i konfrontacji muzułmanów z własnym dziedzictwem.

Sylabusy

318 / 419

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Posiada wiedzę z zakresu powstania tradycji
muzułmańskiej, weryﬁkacji jej wiarygodności,
zakresów, klasycznych zbiorów hadisów oraz
kontrowersyjnych zagadnień dotyczących
oryginalności sunny Proroka.

SBI_K1_W03,
SBI_K1_W05,
SBI_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

W2

Zna mechanizmy różnorakiego stosowania sunny
w prawodawstwie krajów muzułmańskich oraz
muzułmańska krytykę hadisów.

SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W05,
SBI_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

W3

Zna metody analizy i interpretacji tradycji islamu
(hadisów) jako źródła konstytutywnego dla teologii
muzułmańskiej.

SBI_K1_W03,
SBI_K1_W04,
SBI_K1_W05,
SBI_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Zna różnorodność ujęć relacji Koranu do sunny.

SBI_K1_W03,
SBI_K1_W04,
SBI_K1_W05,
SBI_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

W4

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ analizować oraz krytycznie interpretować
informacje z zakresu sunny (hadisów).

SBI_K1_U01, SBI_K1_U03,
SBI_K1_U04, SBI_K1_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

U2

Zna wartość oraz potraﬁ analizować i z krytycznie
interpretować ludowe tradycje islamu.

SBI_K1_U01, SBI_K1_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

U3

Potraﬁ rozpoznać różne typy interpretacji sunny
w stosowanych obecnie systemach prawnych krajów
muzułmańskich.

SBI_K1_U03, SBI_K1_U04,
SBI_K1_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

U4

Potraﬁ wykorzystywać podstawowe ujęcia
teoretyczne, paradygmaty badawcze oraz ewolucję
pojęć w tradycji muzułmańskiej.

SBI_K1_U02, SBI_K1_U04,
SBI_K1_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

K1

Student jest gotów do wykorzystania muzułmańskiej
krytyki tradycji (jako zjawiska i procesu społecznego)
do dialogu kultur w skali globalnej, regionalnej,
państwowej i lokalnej podejmując różne tematy (nie
wyłączając kontrowersyjnych jak karalność osób LGBT,
apostazji, itp).

SBI_K1_K01, SBI_K1_K02,
SBI_K1_K03, SBI_K1_K04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

K2

Student potraﬁ zastosować w ramach dialogu kultur
i religii te oryginalne aspekty ze sunny i lokalnych
tradycji ludowych, które kiedyś dynamizowały kulturę
muzułmańską i czyniły ją otwartą na nowe ujęcia
kulturowe, polityczne i społeczne.

SBI_K1_K01, SBI_K1_K02,
SBI_K1_K03, SBI_K1_K04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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konwersatorium

30

analiza problemu

30

przygotowanie do egzaminu

30

Przygotowanie prac pisemnych

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.

1. Geneza i znaczenie sunny. Sunna a hadis, struktura hadisów.

W1, U1, K1

2.

2. Historia sunny.Klasyka tradycji jako źródła religii i prawa.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2

3.

3. Analiza "Sześciu Ksiąg Islamu".

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2

4.

4. Tradycje na temat dżihadu, jej współczesne reinterpretacje i zastosowanie w
swiecie islamu.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2

5.

5. Tradycja i jej reinterpretacje w swiecie islamu na temat osób LGBT.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2

6.

6. Tradycja muzułmańska o roli i pozycji kobiety w społeczeństwie na tle
współczesnych wyzwań i zmian społecznych.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2

7.

7. Tradycje islamu w konfrontacji z ekspansywnymi tradycjami Zachodu
(Walentynki, Halloween itd.)

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2

8.

8. Żywe muzułmańskie tradycje lokalne w Indonezji a klasyczne nauczanie szkół
muzułmańskich.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2

9.

9. Żywe muzułmańskie tradycje lokalne w Afryce subsaharyjskiej a klasyczne
nauczanie szkół muzułmańskich.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2

10.

10. Suﬁzm a sunna.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2

11.

11. Tradycje lkudowe "z przymrużeniem oka" - Hodża Nasreddin bohater form
literackich w świecie arabskim, tureckim i perskim.

W4, U1, U4, K1, K2

12.

12. Tradycje islamu a próby rozdziału religii od państwa (sekularyzcja)

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2

13.

13. Tradycja muzułmańska a niewolnictwo.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach, praca pisemna

Wymagania wstępne i dodatkowe
OBOWIĄZKOWA OBECNOŚĆ. Dozwolone dwie nieusprawiedliwione nieobecności. Ze względu na syntezowanie dużych
zakresów do egzaminu bardzo przydatne są notatki z wykładów. Podstawą zaliczenia jest przyswojenie sobie prede
wszystkim wiadomości podanych na wykładach i treści lektur (egzamin ustny) oraz przygotowanie pisemnej pracy
semestralnej na temat podany przez wykładowcę. 2. Znajomość języka angielskiego lub innych języków kongresowych (ze
względu na konieczność wykorzystania literatury obcojęzycznej w pracy semestralnej).

Sylabusy
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Transformacje polityczne na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.5cc2eda76fe19.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Student/ka posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na wielowymiarowe oraz porównawcze spojrzenie
na problematykę transformacji systemów politycznych na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej w kontekście
Arabskiej Wiosny – ze szczególnym uwzględnieniem roli czynników wpływających na przekształcenia politycznoustrojowe w państwach arabskich, co może być przydatne w późniejszej pracy zawodowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student/ka ma wiedzę o relacjach zachodzących
między strukturami oraz instytucjami politycznymi
w państwach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej
w kontekście Arabskiej Wiosny.

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W05

zaliczenie pisemne

W2

Student/ka ma uporządkowaną wiedzę o powiązaniach
nauk i dyscyplin umożliwiających studia nad
bliskowschodnimi i północnoafrykańskimi systemami
politycznymi i ich przemianami (względem osi
demokracja-autorytaryzm).

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W05

zaliczenie pisemne

U1

Student/ka posiada umiejętność rozpoznania
i wykorzystania wiedzy teoretycznej do samodzielnej
i krytycznej analizy zjawisk i procesów politycznych
zachodzących w państwach Bliskiego Wschodu i Afryki
Północnej.

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U03

zaliczenie pisemne,
prezentacja

U2

Student/ka posiada umiejętność rozumienia,
analizowania oraz interpretowania konkretnych
zjawisk politycznych (w wymiarze wewnętrznym
i zewnętrznym) właściwych dla Bliskiego Wschodu
i Afryki Północnej.

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U03

zaliczenie pisemne,
prezentacja

SBI_K1_K01, SBI_K1_K02

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student/ka posiada zdolność opracowywania
i realizowania projektów związanych
z funkcjonowaniem instytucji i organizacji
politycznych, pozarządowych oraz gospodarczych
w regionie Bliskiego Wschodzie i Afryki Północnej.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie do zajęć

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

25

przygotowanie do testu zaliczeniowego

25

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

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Blok tematyczny nr 1. Wprowadzenie teoretyczne oraz wyjaśnienie metod analizy
przemian politycznych w państwie - omówienie zagadnień związanych z
problematyką transformacji politycznej (reżim polityczny i system polityczny,
poliarchia i autorytaryzm, demokratyzacja i konsolidacja demokracji).

W2

2.

Blok tematyczny nr 2. Czynniki wpływające na przemiany polityczno-ustrojowe w
państwach arabskich: po teoretycznym omówieniu problematyki autorytaryzmu
oraz demokratyzacji przedstawione zostaną typy reżimów politycznych, jakie
ukształtowały się w świecie arabskim w drugiej połowie XX wieku.
Scharakteryzowane
zostaną m.in. uwarunkowania przemian politycznych w państwach arabskich
(prawne, społeczno-demograﬁczne, gospodarcze, międzynarodowe i kulturowe).

W1, W2

3.

Blok tematyczny nr 3. Między starym a nowym autorytaryzmem (blok tematyczny
zaplanowany na kilka zajęć w formie wykładów): przejście od starego
(zamkniętego)
do nowego (hybrydalnego) autorytaryzmu na arabskim Bliskim Wschodzie - na
przykładzie Algierii, Egiptu, Syrii oraz Tunezji (cztery wymiary analizy: instytucje
polityczne; formuła legitymizacyjna; polityka społeczno-gospodarcza jako
strategia polityczna rządzących; koalicja wspierająca reżim).

W1, W2

4.

Blok tematyczny nr 4. Arabska Wiosna i próby demokratyzacji arabskich reżimów
politycznych: analiza różnych trajektorii transformacji arabskich systemów
politycznych – zarówno pomiędzy różnymi rodzajami reżimów autorytarnych, jak i
w aspekcie demokratyzacji i jej ograniczeń. Ograniczenia te mają zarówno
strukturalny, jak i kulturowy charakter, co oznacza, iż szczególna uwaga zostanie
zwrócona na takie kwestie, jak: rzeczywisty status konstytucji w państwach
arabskich;
status i rola islamu w życiu publicznym; rola instytucji nieformalnych; status
ugrupowań opozycyjnych i partii rządzących; rodzaj przywództwa i kwestie
U1, U2, K1
związane z legitymizacją władzy; czynniki demograﬁczne i ekonomiczne jako
bariery lub szanse dla demokratyzacji; funkcje armii i służb bezpieczeństwa
wewnętrznego w arabskich reżimach politycznych; kwestie związane z rozwojem
ruchów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Pozwoli to
studentom na przygotowania analiz dotyczących poszczególnych państw Bliskiego
Wschodu i Afryki Północnej (część warsztatowa zaplanowana jest na kilka zajęć, w
których trakcie studenci będą przedstawiać referaty za zadane przez
prowadzącego tematy, co pozwoli na przedyskutowanie poszczególnych
przepadków).

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Prezentacja pracy zaliczeniowej (analiza procesu
zaliczenie pisemne, prezentacja transformacji politycznej w wybranym państwie) oraz test
zaliczeniowy.
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Urbanizacja i urbanizm w Afryce
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.6203a802961df.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy z zakresu problematyki urbanizmu w Afryce

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów
urbanizacyjnych, wie jakie relacje społeczne zachodzą
w przestrzeni miejskiej w odniesieniu do kontynentu
afrykańskiego

SBI_K1_W05,
SBI_K1_W06

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
potraﬁ posługiwać się podstawową terminologią
z zakresu antropologii miasta. Potraﬁ dokonać
obserwacji oraz interpretacji zjawisk społecznych
i kulturowych w kontekście teorii etnologicznych
i antropologicznych

U1

SBI_K1_U03, SBI_K1_U05,
SBI_K1_U06

zaliczenie na ocenę

SBI_K1_K02, SBI_K1_K05

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
docenia rolę jaką odgrywa wiedza z zakresu
antropologii miasta w działaniach zawodowych

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza wymagań

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.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Odkrywanie miasta afrykańskiego
Urbanizacja Afryki (miasta przedkolonialne oraz kolonializm i urbanizacja)
Miasto postkolonialne
Religia i życie społeczne w mieście
Presje transportowe i mobilność

1.

W1, U1, K1
Ekologia miejska
Miejskie przestrzenie
Płeć a miasto

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwersatoryjny, burza mózgów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
polski
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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"Wizy życia". Historia pomocy dyplomatycznej polskim Żydom, uchdźcom
wojennym w Japonii i Szanghaju
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.6038a4a1e8fb9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z historią polskich Żydów uciekających przed zagładą na Daleki Wschód

C2

Zapoznanie studentów z rolą polskiej dyplomacji, w tym Tadeusza Romera, w niesieniu pomocy uchodźcom

C3

Uświadomienie słuchaczom roli polskiego rządu w pomocy Żydom w Szanghaju

C4

Przekazanie wiedzy z zakresu życia codziennego uchodźców w Japonii i w Szanghaju

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

328 / 419

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie rolę relacji między Polską
a Japonią w decyzji o pomocy uchodźcom

SBI_K1_W03,
SBI_K1_W06

esej

W2

Stuident zna i rozumie działania Tadeusza Romera
na rzecz uchodźców

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W04,
SBI_K1_W06

esej

W3

Student zna i rozumie role pomocy międzynarodowej
dla żydowskich uchodźców w Szanghaju

SBI_K1_W06

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wskazać czynniki wpływające
na uratowanie tysięcy Żydów z Holocaustu

SBI_K1_U03, SBI_K1_U06

esej

U2

Student potraﬁ wskazać rolę dyplomacji w ratowaniu
polskich Żydów

SBI_K1_U03, SBI_K1_U06

esej

SBI_K1_K01, SBI_K1_K02,
SBI_K1_K03, SBI_K1_K04,
SBI_K1_K05

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do interpretacji roli relacji
bilateralnych dla ratowania konkretnych grup
społecznych/ religijnych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza i przygotowanie danych

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

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.

Budowanie relacji bilateralnych między Polską a Japonią w latach 1919-1939

W1, U1, K1

2.

Stosunek rządu japońskiego do kwestii żydowskiej

W1, U1

3.

Pierwszy ambasador RP w Japonii, Tadeusz Romer: dyplomata i polityk

W2, U2, K1

4.

W drodze na Daleki Wschód. Polscy Żydzi, uchodźcy wojenni na Litwie i
Wileńszczyźnie oraz w tranzycie przez ZSRR

W1, W3, U1, K1

Sylabusy
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5.

Rola polskich placówek dyplomatycznej w pomocy uchodźcom

W1, W2, W3, U1, U2, K1

6.

Organizacje polityczne i społeczne w Szanghaju w latach 1941-1945

W2, U1, U2, K1

7.

Życie codzienne uchodźców na Dalekim Wschodzie

W1, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z
prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Dozwolone dwie nieobecności, aktywny udział w zajęciach, złożenie eseju
na ostatnich zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Władza, pokrewieństwo i przynależność w Afryce Subsaharyjskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.6203a8eea86a8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z najważniejszymi instytucjami i procesami nowożytnej Afryki – jednocześnie najczęściej
podejmowanymi tematami współczesnej afrykanistyki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zna najważniejsze tradycyjne oraz współczesne
koncepcje etnologiczne i antropologiczne, rozumie ich
historyczne uwarunkowania oraz społeczno-kulturowy
kontekst w odniesieniu do społeczeństw afrykańskich

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W04,
SBI_K1_W05,
SBI_K1_W06

zaliczenie na ocenę

W2

ma uporządkowaną wiedzę na temat zjawisk
kulturowych, organizowania i funkcjonowania kultury
na kontynencie afrykańskim

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03

zaliczenie na ocenę

U1

potraﬁ wykorzystać podstawową wiedzę z zakresu
etnologii i antropologii kulturowej oraz powiązanych
z nią dyscyplin do analizowania konkretnych procesów
i zjawisk społecznych i kulturowych na kontynencie
afrykańskim

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U03, SBI_K1_U04,
SBI_K1_U06

zaliczenie na ocenę

U2

Potraﬁ prezentować własne pomysły, sprawnie
wypowiadać się w mowie i na piśmie, na tematy
wybranych zagadnień etnologicznych
i antropologicznych z wykorzystaniem niektórych ujęć
teoretycznych z zakresu etnologii i antropologii
kulturowej i innych dyscyplin

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U06

zaliczenie na ocenę

SBI_K1_K01, SBI_K1_K02,
SBI_K1_K03, SBI_K1_K04,
SBI_K1_K05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

potraﬁ pracować, w zespole pełniąc różne role; umie
przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne
umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację
celów związanych z projektowanie i podejmowaniem
działań zawodowych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Prezentacja kluczowych zjawisk z zakresu polityki, układów społecznych czy religii
– próba odnalezienia ich korzeni, a także możliwych scenariuszy dalszego
rozwoju.

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
polski

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Współczesne przemiany cywilizacyjne państw afrykańskich
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.6203a97041866.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem modułu jest przybliżenie studentom zjawiska przemian cywilizacyjnych na kontynencie afrykańskim.
Analiza prowadzona będzie w kontekście regionalnym oraz szerszym kontekście globalnym, z uwzględnieniem
uwarunkowań historycznych. Jedną z wiodących metod dydaktycznych będzie metoda studium przypadku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student rozumie i stosuje terminy opisujące zjawisko
przemian cywilizacyjnych.

SBI_K1_W05,
SBI_K1_W06

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja
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W2

Student zna podstawowe metody badawcze oraz
perspektywy teoretyczne wykorzystywane przy
badaniu przemian cywilizacyjnych.

SBI_K1_W05,
SBI_K1_W06

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

W3

Student zna i rozumie znaczenie przemian
cywilizacyjnych i ich konsekwencje dla współczesnych
przemian społeczno-politycznych na kontynencie
afrykańskim.

SBI_K1_W03,
SBI_K1_W05,
SBI_K1_W06

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

U1

Student potraﬁ wykorzystać nabytą wiedzę
teoretyczną przy analizie i interpretacji problemów,
z którymi mierzą się afrykańskie państwa w procesie
przemian cywilizacyjnych.

SBI_K1_U01, SBI_K1_U03,
SBI_K1_U06

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

U2

Student potraﬁ wymienić i przeanalizować konteksty
współczesnych przemian cywilizacyjnych
na kontynencie afrykańskim.

SBI_K1_U01, SBI_K1_U03,
SBI_K1_U06

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

U3

Student potraﬁ samodzielnie bądź w grupie
przygotować prezentację na temat wybranego
zagadnienia związanego z problematyką
współczesnych przemian cywilizacyjnych
na kontynencie afrykańskim.

SBI_K1_U01, SBI_K1_U03,
SBI_K1_U06

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

SBI_K1_K03, SBI_K1_K04,
SBI_K1_K05

zaliczenie pisemne,
projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest przygotowany do aktywnego
uczestniczenia i współpracy w grupach realizujących
wspólne cele.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie do testu zaliczeniowego

15

przygotowanie projektu

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

335 / 419

Teoretyczno-metodologiczne aspekty zjawiska przemian cywilizacyjnych.
Tradycyjne kultury Afryki – rys historyczny. Konteksty współczesnych przemian
cywilizacyjnych państw afrykańskich: historyczne, polityczne, społecznokulturowe, ekonomiczne i naukowo-techniczne. Znaczenie procesów globalizacji.
Wybrane studia przypadków - analiza wybranych aspektów współczesnych
przemian cywilizacyjnych na kontynencie afrykańskim (partycypacja polityczna,
rozwój społeczeństwa obywatelskiego, edukacja, rola rodziny, pozycja kobiet,
kultura masowa, znaczenie religii).

1.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, metoda projektów, analiza
tekstów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne, projekt,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie w oparciu o punkty uzyskane za przygotowane
miniprojekty/prezentacje (w porozumieniu z prowadzącym/-i)
oraz kolokwium. Dodatkowe punkty student może otrzymać
za aktywność na zajęciach. Warunkiem dopuszczenia do
zaliczenia jest obecność na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
- obowiązkowa obecność na zajęciach
- aktywne uczestnictwo w zajęciach

Sylabusy
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Żydzi w północnej Afryce i Etiopii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.13F0.6203aa0edae10.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z fenomenem diaspory żydowskiej w Afryce Północnej oraz w Etiopii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Złożoną historię powstania diaspory żydowskiej
w krajach Magrebu oraz w Egipcie i Etiopii.

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W06

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

Scharakteryzować złożone losy Żydów afrykańskich.

SBI_K1_U01, SBI_K1_U06

zaliczenie ustne

SBI_K1_K01, SBI_K1_K05

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Wyruszenia na szlak Żydów marokańskich...

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Historia Żydów w Afryce wiąże się bezpośrednio z dziejami ich prześladowań ze
strony Asyryjczyków, Babilończyków, Rzymian oraz krzyżowców. Kiedy
Asyryjczycy podbili królestwo Izraela w 722 r. p.n.e., najeźdźcy uprowadzili 10
plemion Izraela do Niniwy. Jedna z hipotez głosi, iż część uprowadzonych
ostatecznie traﬁła do dalekiej Etiopii. Egipt z kolei, to chyba najczęściej
wzmiankowany kraj, do którego w różnych dramatycznych momentach uciekali
Izraelici, począwszy od Abrama, poprzez Jakuba i jego potomków, aż do
uciekinierów przed najeźdźcami z Babilonii. Wreszcie, pomiędzy XIV i XV w. Żydzi
zostali wygnani z Portugalii i Hiszpanii i osiedlili się w krajach Magrebu, gdzie
przebywali aż do połowy XX w. Po ogłoszeniu Deklaracji Niepodległości Izraela, do
Erec zaczęli napływać również Żydzi z Egiptu. Najpóźniej nastąpił powrót Żydów
etiopskich, w dramatycznych okolicznościach pod koniec XX w.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywność na zajęciach, mile widziane prezentacje studentów.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Zainteresowanie tematem.

Sylabusy
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Kultury Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.120.5cdbef73746bc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi aspektami związanymi z kulturami Bliskiego
Wschodu i Afryki Północnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Zna i rozumie podstawowe metody analizy
i interpretacji różnych wytworów kultury społeczeństw
regionu Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki.

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W05

egzamin pisemny
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W2

Ma świadomość kompleksowej natury dziedzictwa
kulturowego regionu Bliskiego Wschodu i Północnej
Afryki we wszystkich jego wytworach.

SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W04

egzamin pisemny

W3

Rozpoznaje wytwory kultury regionu Bliskiego
Wschodu oraz Północnej Afryki i interpretuje je
szczególnie w oparciu o kluczowe systemy
normatywne konkretnych kultur.

SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W04

egzamin pisemny

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U03, SBI_K1_U04

egzamin pisemny

SBI_K1_K01, SBI_K1_K02,
SBI_K1_K03, SBI_K1_K04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Posiada umiejętność przygotowania i prezentacji
w języku angielskim typowych prac pisemnych,
projektów i prezentacji dotyczących zagadnień
szczegółowych z zakresu nauki o kulturze
z możliwością ich praktycznych aplikacji.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Ma świadomość znaczenia wartości kulturowych
w regionie Bliskiego Wschodu oraz Północnej Afryki
i godności człowieka na różnych poziomach
rzeczywistości społecznej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie do egzaminu

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie do zajęć

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

I. Dzieje kultur Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej: 1. Pochodzenie oraz podział
Arabów – genealogia plemion arabskich. 2. Znaczenie terminu „Arab” na
przestrzeni epok. 3. Kultura Arabów w okresie przedmuzułmańskim –
najważniejsze aspekty i cechy charakterystyczne. 4. Kultura islamu –
najważniejsze aspekty i cechy charakterystyczne. 5. Arabska kultura islamu a
kultura Arabów chrześcijan. 6.Odrodzenie kulturalne świata arabskiego. 7.
Współczesna kultura świata arabskiego.

W1, W2, W3, U1, K1

Sylabusy
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II. Wybrane aspekty kultur Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej: 1. Historia j.
arabskiego oraz sytuacja językowa w świecie arabskim. Kultura j. arabskiego. 2.
Historia pisma arabskiego, kaligraﬁa oraz manuskrypty, książki i biblioteki. 3.
Literatura arabska: poezja, proza, dramat. 4. Sztuki plastyczne: ceramika,
architektura, rysunek, malarstwo, graﬁka, rzeźba, fotograﬁka. 5. Rzemiosło i
rękodzieło. 6. Muzyka i taniec. 7. Teatr arabski. 8. Arabskie kino i ﬁlm. 9. Arabska
nauka i oświata. 10. Życie codzienne: normy społeczne, zwyczaje, obyczaje,
obrzędy, rytuały, tabu, savoir-vivre, prawo zwyczajowe a prawo państwowe. 11.
Rodzina oraz relacja: kobieta – mężczyzna. 12. Arabski ubiór i moda. 13. Kuchnia
arabska. 14. Handel i arabski bazar. 15. Rozrywka w świecie arabskim. 16.
Percepcja czasu i przestrzeni w świecie arabskim (na Bliskim Wschodzie). 17.
Kultura świata arabskiego a kultury mieszkańców innych regionów świata:
asymilacja, dyfuzja kulturowa, transkulturacja, różnice kulturowe, szok kulturowy,
zderzenie kultur, zderzenie cywilizacji, islamizacja, arabizacja, westernizacja,
modernizacja; 18. Kultury Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej a funkcjonowanie
mediów w regionie; 19. Kultury Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej a reklama i
PR w regionie.

2.

W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków,
metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkami zaliczenia kursu są: udział w 2/3 zajęć; przygotowanie i
przedstawienie prezentacji; oddanie wszystkich zadań domowych;
uzyskanie pozytywnej oceny z testu końcowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
-

Sylabusy
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Orientalizm
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.120.5cdbef71bdac7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami europejskiej wizji Orientu muzułmańskiego
od średniowiecza po wiek XX, obejmującymi literaturę, sztukę i szeroko pojęte wytwory kultury

C2

Przekazanie wiedzy z zakresu kontaktów kulturowych, politycznych i społecznych między kulturą europejską
a światem islamu

C3

Uświadomienie słuchaczom problemów związanych z komunikacją między kulturą europejską a szeroko pojętym
Orientem muzułmańskim

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student(ka) zna podstawową terminologię nauk
humanistycznych i społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem specyﬁki Bliskiego Wschodu oraz
omawianego zagadnienia orientalizmu
i okcydentalizmu

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W04

egzamin pisemny

W2

Student(ka) zna i rozumie procesy zmiany struktur,
systemów wartości, instytucji oraz typów więzi
społecznej w procesach zmian społecznych na Bliskim
Wschodzie oraz ich postrzegania przez przedstawicieli
szeroko pojętej kultury europejskiej

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student(ka) potraﬁ analizować i interpretować
konkretne zjawiska kulturowe, religijne i społeczne
zachodzące na obszarze Bliskiego Wschodu

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U04

egzamin pisemny

U2

Student(ka) potraﬁ wykorzystać wiedzę teoretyczną
do samodzielnej i krytycznej analizy rzeczywistości
bliskowschodniej w ujęciu orientalistycznym
i okcydentalistycznym

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U04

egzamin pisemny

SBI_K1_K01, SBI_K1_K02

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student(ka) ma świadomość odpowiedzialności
i znaczenia wartości kulturowych i godności człowieka
na różnych poziomach rzeczywistości społecznej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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.

Orientalizm – pojęcia i kontrowersje

W1

2.

Jan Damasceński, Pieśń o Rolandzie, Koran po łacinie, szkoła tłumaczy z Toledo

W2, U1, K1

3.

Anna Komnena, Marco Polo, John Mandeville

W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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4.

św. Tomasz z Akwinu, Dante

W2, U1, U2, K1

5.

Żywoty Muhammada

W1, W2, U1, U2, K1

6.

Cervantes, Barthélemy d'Herbelot, Galland

W2, U1, K1

7.

Montesquieu, Voltaire, Savary, Potocki, Volney, de Sacy

W2, U1, U2, K1

8.

Literatura i opisy podróży

W2, U1, U2, K1

9.

Imperializm

W1, W2, U1, U2, K1

10.

Erotyczny egzotyzm muzułmańskiego Orientu

W2, U1, U2, K1

11.

Orient muzułmański w sztuce europejskiej

W2, U1, U2

12.

Orient muzułmański a Europejki

W2, U1, U2, K1

13.

Orientalizm romantyczny

W2, U1, U2, K1

14.

Okcydentalizm

W1, W2, U1, U2, K1

15.

Edward Said i jego koncepcja orientalizmu

W1, W2, U1, U2, K1

16.

Reakcje na „Orientalizm” Saida. Broniąc Zachodu

W1, W2, U1, U2, K1

17.

Zachód i Orient – religia i prawo

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Dopuszczenie do egzaminu: a) dopuszczalne są trzy nieusprawiedliwione
nieobecności, b) w przypadku większej liczby nieobecności wymagane jest
opracowanie dodatkowego materiału wskazanego przez prowadzącego
(minimum 6 stron znormalizowanych, przypisy oraz bibliograﬁa) Forma
egzaminu: c) egzamin pisemny w formie pytań otwartych, d) uzyskanie
pozytywnej oceny z egzaminu, tj. 3,0 = 60% egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
a) dopuszczalne są trzy nieobecności nieusprawiedliwione; b) w przypadku większej liczby nieobecności warunkiem
dopuszczenia do egzaminu jest opracowanie dodatkowego materiału wskazanego przez wykładowcę (minimum 6 stron
znormalizowanych, bibliograﬁa, przypisy); c) egzamin pisemny; d) zaliczenie egzaminu: 60%=dst (3,0)

Sylabusy
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Społeczeństwa Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.120.5cdbef71f35e7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z charakterystyką społeczeństw Bliskiego Wschodu i Afryki Połnocnej oraz ich
najważniejszą problematyką w ujęciu przekrojowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

budowę poszczególnych społeczeństw arabskich
i przyczyny ich zróżnicowania w skali regionu Bliskiego
Wschodu i Afryki Północnej

SBI_K1_W01

egzamin pisemny
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W2

przemiany zachodzące w poszczególnych
społeczeństwach arabskich oraz wpływ uwarunkowań
polityczno-społecznych na sytuację w regionie.

SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03

egzamin pisemny

W3

rolę jednostki w wybranych społeczeństwach świata
arabskiego.

SBI_K1_W04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować struktury kształtujące współczesne
społeczeństwa świata arabskiego i wpływ rozmaitych
uwarunkowań na ich funkcjonowanie.

SBI_K1_U02, SBI_K1_U04

egzamin pisemny

U2

analizować wpływ czynników wewnętrznych oraz
zewnętrznych na funkcjonowanie społeczeństw
arabskich oraz procesy wpływające na zmiany
o charakterze polityczno -społecznym oraz
obyczajowym.

SBI_K1_U01

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pogłębiania znajomości specyﬁki uwarunkowań
społecznych świata arabskiego i ich kompleksowego
charakteru.

SBI_K1_K01

egzamin pisemny

K2

prowadzenia wstępnych badań i analiz, celem
zdobycia lepszego zrozumienia uwarunkowań regionu
Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

SBI_K1_K03

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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.

Budowa społeczeństw arabskich – procesy demograﬁczne, etniczne

W1, U1, K1

2.

Jednostka na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej

W3, U1, K1

3.

Relacje między mężczyzną a kobietą kobiety w kontekście społecznym

W1, W3, U1, U2, K1

4.

Rodzina na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej i przemiany w jej
funkcjonowaniu

W1, W2, W3, U1, U2, K2

Sylabusy
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5.

Struktury plemienne we współczesnych społeczeństwach arabskich

W1, W2, U1

6.

Przemiany w obrębie miast. Koncepcja miasta na Bliskim Wschodzie i w Afryce
Północnej

W2, U2

7.

Wpływ globalizacji na współczesne społeczeństwa Bliskiego Wschodu i Afryki
Północnej

W2, U2

8.

Religia w kontekście społecznym Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej

W2, U1, K1

9.

Ludowy wymiar wierzeń w społeczeństwach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej

W3, U1, K1

10.

Arabskie badania w obrębie nauk społecznych

W2, U1, U2, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, gra dydaktyczna, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia kursu jest zaliczenie egzaminu pisemnego
(uzyskanie min. 60% z testu, złożonego z pytań zamkniętych i otwartych
oraz jednego pytania problemowego)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa. Dozwolone dwie nieusprawiedliwione nieobecności.

Sylabusy
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Historia społeczno-polityczna krajów muzułmańskich na Bliskim Wschodzie
II (XIX - XX)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.120.5cdbef723fa9b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

1. Posiada wiedzę z zakresu interpretacji faktów
historycznych z uwzględnieniem różnych
determinantów ideologicznych, kulturowych
i politycznych nowożytnego i współczesnego świata
muzułmańskiego.

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W05

egzamin pisemny, esej
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W2

2. Posiada zarys diachronicznej struktury
współczesnych dziejów świata muzułmańskiego
od połowy XIX wieku do pierwszej do XXI wieku

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W04,
SBI_K1_W05

egzamin pisemny, esej

W3

3. Posiada wiedzę z zakresu nauk pomocniczych
historii odnośnie do współczesnych dziejów świata
muzułmańskiego.

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W04,
SBI_K1_W05

egzamin pisemny, esej

W4

4. Posiada nie tylko podstawową wiedzę z zakresu
współczesnych dziejów świata muzułmańskiego ale
również zna najnowsze interpretacje, reinterpretacje
i kontrowersje na temat wielu fenomenów z zakresu
przedziału czasowego XIX-XXI w.

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W04,
SBI_K1_W05

egzamin pisemny, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

1. Potraﬁ analizować i interpretować źródła
historyczne do współczesnej historii świata
muzułmańskiego.

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U03, SBI_K1_U04,
SBI_K1_U05

egzamin pisemny, esej

U2

2. Potraﬁ krytycznie wykorzystywać informacje z prasy
i elektronicznych źródeł w badaniach współczesnej
historii świata islamu

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U03, SBI_K1_U04,
SBI_K1_U05

egzamin pisemny, esej

K1

1. Student jest gotów do uczestniczenia w grupach
oddziaływania społecznego (organizacje pozarządowe
i rządowe) w procesach różnorodnych mediacji
wykorzystując wiedzę na temat procesów
historycznych, politycznych i kulturowych
współczesnego świata muzułmańskiego.

SBI_K1_K01, SBI_K1_K02,
SBI_K1_K03, SBI_K1_K04

egzamin pisemny, esej

K2

2. Potraﬁ wykorzystywać podstawowe ujęcia
teoretyczne, paradygmaty badawcze oraz dbać
o doprecyzowanie pojęć w ramach dyplomacji
i dialogu cywilizacji.

SBI_K1_K01, SBI_K1_K02,
SBI_K1_K03, SBI_K1_K04

egzamin pisemny, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

Przygotowanie prac pisemnych

30

przygotowanie do egzaminu

30

analiza źródeł historycznych

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Kryzys Imperium Osmańskiego a kolonializm 1850-1914

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

2.

2. Pierwsza wojna światowa: scheda po Imperium osmański i kwestia wschodnia

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

3.

3. Walka z kolonializmem. Ewolucja historyczna tożsamości krajów arabskich
Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

4.

4. Od królestw do republik: przypadek Iraku i Egiptu

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

5.

5. Kraje muzułmańskie w epoce od rewolucyjnego wrzenia do euforii naftowej
(1956-1975)

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

6.

6. Solidarność islamska przeciw komunizmowi i nacjonalizmowi

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

7.

7. Syjonizm i kwestia palestyńska. Konﬂikty militarne

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

8.

8. Od euforii naftowej do narastania konﬂiktów między państwami muzułmańskimi

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

9.

9. Zmienna geopolityka: Iran: od rządów szacha do republiki islamskiej

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

10.

10. Dramat Libanu i wojny nad Zatoką

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

11.

11. Osłabienie arabskich reżimów po 1990 roku. Marginalizacja gospodarki i
instrumentalizacja islamu

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

12.

12. Główne konﬂikty krajów muzułmańskich

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

13.

13. "Wiosna arabska". Wojny domowe w Syrii, Libii, Somalii i Jemenie

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

14.

14. Dekadencja bez nadziei? Wyzwania w kontekście globalizacji i radykalizmów.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
NAPISANIE PRACY SEMESTRALNEJ, UCZESTNICTOWO W WKŁADACH,
ZALICZENIE NA OCENE POZYTYWNĄ EGZAMINU

Wymagania wstępne i dodatkowe
1. OBOWIĄZKOWA OBECNOŚĆ. Dozwolone dwie nieusprawiedliwione nieobecności. Ze względu na syntezowanie dużych
zakresów do egzaminu bardzo przydatne są notatki z wykładów. Podstawą zaliczenia jest przyswojenie sobie wiadomości
podanych na wykładach, treści podręcznika i lektur (egzamin pisemny w formie testu) oraz przygotowanie pisemnej pracy

Sylabusy

351 / 419

semestralnej na temat podany przez wykładowcę. 2. Znajomość języka angielskiego lub innych języków kongresowych (ze
względu na konieczność wykorzystania literatury obcojęzycznej w pracy semestralnej).

Sylabusy

352 / 419

Metody i techniki badań społecznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.120.5cc2edbb52796.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

W obszarze wiedzy jest zapoznanie studentów z podstawową terminologią metodologiczną w naukach
społecznych oraz metodami i technikami badawczymi, których znajomość pozwoli w przyszłości z sukcesem
planować i realizować i ewaluować własne projekty badawcze.

C2

W obszarze umiejętności jest ukształtowanie nawyków związanych z systematyczną pracą badawczą.

C3

W obszarze kompetencji społecznych kompetencje komunikacyjne oraz pracy w zespole. Dążenie
do samorozwoju

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

353 / 419

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

u1. Znajomość poszczególnych etapów procesu
badawczego. Wiedza o sposobie formułowania
problemu badawczy, jego konceptualizacji
i operacjonalizacji

SBI_K1_W02

zaliczenie na ocenę

W2

u2. Wiedza o tym, w jaki sposób pozyskiwać dane
do badań społecznych zarówno o ilościowym, jak
i jakościowym charakterze.

SBI_K1_W01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

u1. Umiejętność samodzielnego przygotowania
projektu badań zgodnie z metodologicznymi regułami

SBI_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U2

u2. Umiejętność opracowania narzędzi badawczych
(kwestionariusza, scenariusza FGI, arkusza
obserwacyjny, przewodnika do wywiadu
pogłębionego) potrzebnych do realizacji badań
społecznych o ilościowym i jakościowym charakterze

SBI_K1_U01

zaliczenie na ocenę

K1

k1. Rozumienie specyﬁki i złożoności świata
społecznego, co pozwala w sposób obiektywny
poddawać analizie poszczególne jego dziedziny
i członków danych społeczności.

SBI_K1_K03

zaliczenie na ocenę

K2

k2. Predyspozycje do efektywnego uczestnictwa
w pracach zespołu badawczego

SBI_K1_K01, SBI_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przeprowadzenie badań empirycznych

20

przygotowanie projektu

40

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do problematyki organizcyjno-programowej modułu. Omówienie
przedmiotu, literatury, zasad zaliczenia

W2, U1, K1

Sylabusy

354 / 419

2.

Zagadnienia metodologii ogólnej.Paradygmaty w badaniach społecznych.

W1, U1, K1

3.

Etyka w badaniach społecznych.

W2, U2, K1

4.

Badania ilościowe i jakościowe.

W1, U1, K1

5.

Badania mieszane.

W2, U2, K1

6.

Planowanie badań.

W2, U2, K2

7.

Konceptualizacja, operacjonalizacja i pomiar.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

8.

Dobór próby.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

9.

Badania ankietowe i sondażowe.

W2, U2, K1

10.

Wywiady (typy wywiadu, zalety i wady wywiadu).

W1, U1, K2

11.

Badania niereaktywne.

W1, U1, K2

12.

Opracowanie materiału badawczego. Analiza danych ilościowych i jakościowych.

W1, U1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, udział w badaniach
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. Aktywność na zajęciach 2. Realizacja zadań praktycznych 3.
Kolokwium końcowe

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy

355 / 419

Ochrona własności intelektualnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.120.5ca75696652f3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

356 / 419

W1

zna podstawowe przepisy prawa własności
intelektualnej związane z prawem autorskim ma
podstawową wiedzę w zakresie przedmiotu,
podmiotów, treści i ograniczeń praw autorskich zna
i rozumie podstawowe zasady korzystania z praw
autorskich w ramach dozwolonego użytku chronionych
utworów oraz ma podstawową wiedzę w zakresie
formułowania i zawierania umów autorskich zna
zasady i tryb ochrony praw autorskich, wizerunku
i innych praw twórcy w prawie cywilnym, karnym,
administracyjnym oraz w prawie zwalczania
nieuczciwej konkurencji zna i rozumie normy prawne
i deontologiczne dotyczące sfery wolności twórczości
artystycznej oraz jej ograniczeń posiada umiejętność
deﬁniowania, rozumienia i analizowania
podstawowych pojęć prawa autorskiego potraﬁ
prawidłowo interpretować i stosować zasady ochrony
praw autorskich, pokrewnych, wizerunku, tajemnicy
autorskiej oraz zasady odpowiedzialność prawnej ma
umiejętność rozumienia i analizowania sfery
dopuszczalnej działalności twórczej i jej ograniczeń
docenia i w pełni rozumie społeczną konieczność
globalnej ochrony własności intelektualnej zna zasady
prawa własności przemysłowej, zna podstawy prawa
patentowego oraz prawa ochrony designu

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W05

zaliczenie na ocenę

SBI_K1_U03, SBI_K1_U04

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnej pracy naukowej w zakresie konstrukcji
tekstów

SBI_K1_K01, SBI_K1_K02,
SBI_K1_K03, SBI_K1_K04

zaliczenie na ocenę, esej

K2

samodzielnej pracy w utworem i ochrony swoich praw

SBI_K1_K01, SBI_K1_K02,
SBI_K1_K03, SBI_K1_K04

zaliczenie na ocenę, esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

10

przygotowanie eseju

10

przygotowanie do egzaminu

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy

357 / 419

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza
przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
test - max 35 pkt obecność na zajęcia - max 15 pkt esej - max 10
pkt do zaliczenia potrzeba 26 pkt

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy

358 / 419

Warsztaty metodologiczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.140.5cc2eda679512.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z wiedzą i metodyką sporządzania rzetelnych tekstów specjalistycznych - raportów
eksperckich, policy papers, artykułów prasowych, a także artykułów naukowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Zna i rozumie metodykę sporządzania tekstów
specjalistycznych, takich jak raporty eksperckie, policy
papers, artykuły prasowe, a także artykuły naukowe.

SBI_K1_W05,
SBI_K1_W06

projekt

359 / 419

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Potraﬁ - dzięki zdobytej wiedzy - sporządzać rzetelne
teksty specjalistyczne, co jest przydatne w późniejszej
pracy zawodowej - dla mediów, instytucji
państwowych, organizacji międzynarodowych,
organizacji pozarządowych, ośrodków analitycznych,
instytucjach akademickich.

SBI_K1_U02, SBI_K1_U03,
SBI_K1_U04

projekt

SBI_K1_K03, SBI_K1_K04

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Jest gotów do podjęcia pracy zawodowej
w organizacjach opartych na wiedzy i jej
przetwarzaniu, w zakresie zadań indywidualnych oraz
realizacji zespołowych projektów.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie pracy semestralnej

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
1. Metodyka przygotowywania raportów eksperckich i analiz o charakterze policy
paper

1.

2. Metodyka przygotowywania artykułów prasowych

W1, U1, K1

3. Metodyka przygotowywania arykułów naukowych

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Sylabusy

360 / 419

Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Student przygotowuje projekt, czyli tekst będący tekstem
specjalistycznym (w zależności od zainteresowań studenta)

361 / 419

Systemy polityczne państw Bliskiego Wschodu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.140.60391365521f9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Klasyﬁkacja ISCED

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z systemami politycznymi Bliskiego Wschodu

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Ma wiedzę o systemach politycznych Bliskiego
Wschodu

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W05

raport, zaliczenie

362 / 419

W2

Rozumie podstawowe zjawiska polityczne specyﬁczne
dla krajów Bliskiego Wschodu

SBI_K1_W02

raport, zaliczenie

SBI_K1_U02

esej

SBI_K1_K01

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Posiada umiejętność analizowania i prognozowania
zjawisk politycznych specyﬁcznych dla krajów
Bliskiego Wschodu oraz umiejętność prezentacji
wyników

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Bezstronnego, opartego na wiedzy opisu i interpretacji
wydarzeń politycznych i społecznych.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie eseju

30

przygotowanie raportu

30

analiza problemu

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.

Władza jednolita na BW– formy, podstawowe dylematy, historia reﬂeksji

W1, U1

2.

Społeczne korzenie populistycznego państwa autorytarnego na Bliskim Wschodzie

W1, U1

3.

Pretorianie, technokraci i mniejszości religijne

W2, K1

4.

Teokracja mobilizująca

W2, K1

5.

Autorytaryzm niedoskonałego totalitaryzmu

W1, U1

6.

Demokracje i ich społeczeństwa mozaikowe

W2, K1

7.

Mmasowe ruchy protestu i transformacje systemów politycznych

W2, U1

Informacje rozszerzone

Sylabusy

363 / 419

Metody nauczania:
burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
raport, esej, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przygotowanie eseju, opracowanie raportu o wybranym aspekcie
jednego z systemów politycznych, zdanie zaliczenia pisemnego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązakowa.
Brak wymagań wstępnych dotyczących wiedzy.

Sylabusy

364 / 419

Logika
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.140.5ca75b58ccaa0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i rachunkami logicznymi. Wyjaśnienie pojęć wnioskowania,
wnioskowania niezawodnego, zdania w sensie logicznym, zdania prostego, zdania złożonego, nazwy pustej,
nazwy ogólnej, nazwy jednostkowej, spójnika zdaniowego i tautologii. Przekazanie umiejętności sprawdzania
niezawodności trybów sylogistycznych przy pomocy diagramów Venna, a także operowania Klasycznym
Rachunkiem zdań.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

365 / 419

W1

podstawowe pojęcia i zasady logiki potrzebne
do zrozumienia metodologii i metodyki
podejmowanych studiów.

SBI_K1_W01

zaliczenie na ocenę

W2

zna logiczne zasady poprawnego rozumowania
potrzebne do poprawnego przeprowadzania analiz
w ramach kierunku studiów.

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

stosować zasady poprawnego rozumowania
i wnioskowania, potrzebne w ramach podejmowanych
zadań na kierunku studiów

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U03, SBI_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U2

scharakteryzować różne stanowiska, a także
zaprezentować własny pogląd na ich temat

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U03, SBI_K1_U04

zaliczenie na ocenę

SBI_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ciągłego samodzielnego zdobywania i doskonalenia
wiedzy oraz podnoszenia umiejętności badawczych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do sprawdzianu

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.

Wprowadzenie. Co to jest logika? Logika nieformalna a formalna.

W1, W2, U1, U2, K1

Zdanie w sensie logicznym - pojęcie, budowa, rodzaje.

2.

Zdanie w sensie logicznym a gramatycznym, wartość logiczna zdania, zdanie a
sąd, wyrażenia niepełne.

W1, W2, U1, U2, K1

Zdanie proste i złożone.
Rodzaje zdań: syntetyczne, analityczne, kontradyktoryczne.
Nazwa w sensie logicznym.
3.

Sylabusy

Funkcje znakowe nazwy, wybrane podziały nazw, stosunki między zakresami
nazw.

W1, W2, U1, U2, K1
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Funkcja zdaniowa i klasyczny rachunek zdań.
Funkcja (forma) zdaniowa, pojęcia zmiennej zdaniowej, funktora i spójnika.
4.

W1, W2, U1, U2, K1
Słownik KRZ.
Przekładanie zdań języka naturalnego na zdania KRZ.
Klasyczny rachunek zdań (ciąg dalszy).
Matryce (tabele prawdziwościowe) spójników.

5.

W1, W2, U1, U2, K1
Tautologie, kontrtautologie i nietautologie.
Sprawdzanie prawdziwości formuł zdaniowych.
Klasyczny rachunek zdań (ciąg dalszy). Metody sprawdzania zdań.

6.

Sprawdzanie statusu formuł metodą zero-jedynkową (wprost).

W1, W2, U1, U2, K1

Sprawdzanie tautologiczności formuł metodą zero-jedynkową nie wprost (metodą
skróconą).
KRZ (ciąg dalszy).

7.

Sprawdzanie kontrtautologiczności formuł metodą zero-jedynkową nie wprost
(metodą skróconą).

W1, W2, U1, U2, K1

Stosunki logiczne między zdaniami.
Wybrane tezy KRZ.
8.

Wynikanie logiczne i wnioskowanie.

W1, W2, U1, U2, K1

Klasyczny rachunek nazw - sylogistyka.
Język sylogistyki.
9.

W1, W2, U1, U2, K1
Rodzaje zdań kategorycznych.
Zapisywanie schematów zdań.
Sylogizm.
Struktura sylogizmu.

10.

W1, W2, U1, U2, K1
Figury sylogizmu.
Tryby sylogizmu.
Sylogizm - diagramy Venna.
Stosunki zakresowe między nazwami zdań kategorycznych - diagramy Venna.

11.

W1, W2, U1, U2, K1
Diagramy Venna dla trzech nazw.
Sprawdzanie poprawności sylogizmu diagramami Venna.
Sylogizm - metoda pięciu reguł.
Pojęcie terminu rozłożonego w zdaniu kategorycznym.

12.

W1, W2, U1, U2, K1
Pięć reguł.
Analiza sylogizmu metodą pięciu reguł.

Sylabusy
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Wnioskowanie bezpośrednie.
13.

W1, W2, U1, U2, K1
Kwadrat logiczny i prawa wynikające z kwadratu logicznego.
Deﬁnicje i ich rodzaje.

14.

W1, W2, U1, U2, K1
Badanie poprawności deﬁnicji sprawozdawczych.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe, wykład konwersatoryjny, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Podstawą do zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny na kończącym
zajęcia kolokwium. Forma kolokwium jest pisemna. Dodatkowym
modyﬁkatorem oceny jest stopień uczestnictwa w zajęciach.
Dopuszczalne są dwie nieobecności. Trzy nieobecności w semestrze
zaliczenie na ocenę
skutkują obniżeniem końcowej oceny o 0,5 punktu. Za każde dodatkowe
dwie nieobecności ocena obniżana jest kolejno o 0,5 punktu.Istnieje
możliwość odrobienia nieobecności w sposób indywidualnie uzgodniony z
prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa.

Sylabusy
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Stosunki i organizacje międzynarodowe na Bliskim Wschodzie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.140.5cdbef73c7ef8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Student/ka posiada wiedzę oraz umiejętności pozwalające na zrozumienie i analizowanie problemów
międzynarodowych w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej - zarówno w aspekcie politycznym, jak
również z perspektywy bezpieczeństwa międzynarodowego oraz działalności międzynarodowych organizacji
regionalnych, co może być przydatne w późniejszej pracy zawodowej (np. w dyplomacji)

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

369 / 419

W1

Student/ka ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę
na temat naukowej oraz eksperckiej analizy różnych
wymiarów i zagadnień związanych z problematyką
stosunków międzynarodowych w regionie Bliskiego
Wschodu i Afryki Północnej - zarówno w perspektywie
historycznej, jak również współczesnej

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W05

egzamin pisemny / ustny

W2

Student/ka ma wiedzę na temat genezy
i uwarunkowań problemów międzynarodowych
w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, jak
również zewnętrznej działalności państw
bliskowschodnich oraz regionalnych organizacji
międzynarodowych, a także stosunków między
państwami regionu a podmiotami pozaregionalnymi

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W05

egzamin pisemny / ustny

U1

Student/ka posiada umiejętność wykorzystania wiedzy
teoretycznej do samodzielnej i krytycznej analizy
zjawisk oraz procesów międzynarodowych
zachodzących w obrębie Bliskiego Wschodu i Afryki
Północnej (w tym problemów związanych
z bezpieczeństwem i gospodarką w wymiarze
międzynarodowym)

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02

egzamin pisemny / ustny

U2

Student/ka posiada umiejętność rozumienia oraz
analizowania konkretnych zjawisk z zakresu
międzynarodowych stosunków polityczno oraz
w zakresie bezpieczeństwa i wojskowości, jak również
prognozowania międzynarodowego w odniesieniu
do regionu Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02

egzamin pisemny / ustny

Student/ka posiada zdolność opracowywania oraz
realizowania projektów związanych z funkcjonowaniem
instytucji państwowych, organizacji
międzynarodowych i globalnych podmiotów
SBI_K1_K01, SBI_K1_K04
gospodarczych - w aspekcie międzynarodowym w odniesieniu do krajów Bliskiego Wschodu i Afryki
Północnej

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

28

przygotowanie do zajęć

10

analiza aktów normatywnych

5

analiza źródeł historycznych

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Sylabusy

370 / 419

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

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

1.

Blok tematyczny nr 1: Teoretyczno-metodologiczne wprowadzenie do
problematyki stosunków międzynarodowych (podstawowe pojęcia i koncepcje
teoretyczne)

W1

2.

Blok tematyczny nr 2: Historia międzynarodowych stosunków politycznych do
końca II Wojny Światowej na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej

W1, W2

3.

Blok tematyczny nr 3: Uwarunkowania i dynamika stosunków międzynarodowych
na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej po II Wojnie Światowej

W2, U1, U2

4.

Blok tematyczny nr 4: Bliskowschodni regionalny kompleks bezpieczeństwa w
czasie Zimnej Wojny oraz po Zimnej Wojnie (transformacja międzynarodowych ról
państw bliskowschodnich w latach 1945-2001)

W2, U1, U2, K1

5.

Blok tematyczny nr 5: Stosunki międzynarodowe w regionie Bliskiego Wschodu i
Afryki Północnej w latach 2001-2011 (analiza zagrożeń i czynników niestabilności)

W2, U1, U2, K1

6.

Blok tematyczny nr 6: Konﬂikty międzynarodowe i wewnętrzne oraz terroryzm
islamistyczny w regionie Bliskiego Wschodu i w Afryce Północnej - analiza
przyczyn

U1, U2, K1

7.

Blok tematyczny nr 7: Bliskowschodnie siły zbrojne wobec problemów
bezpieczeństwa - w kontekście dynamiki stosunków międzynarodowych w
regionie na przełomie XX i XXI wieku (potencjały militarne państw Bliskiego
Wschodu i Afryki Północnej a konﬂikty asymetryczne oraz wojny zastępcze)

W2, U2

8.

Blok tematyczny nr 8: Zmieniające się sojusze w regionie Bliskiego Wschodu i
Afryki Północnej (cele oraz interesy głównych graczy regionalnych w XXI wieku)

U1, U2, K1

9.

Blok tematyczny nr 9: Relacje między państwami Bliskiego Wschodu i Afryki
Północnej a krajami Afryki Subsaharyjskiej, wybranymi państwami Unii
Europejskiej, Stanami Zjednoczonymi, Rosją oraz Chinami

W2, U2

10.

Blok tematyczny nr 10: Międzynarodowe organizacje regionalne na Bliskim
Wschodzie i w Afryce Północnej (geneza, działalność, funkcje i prognozy odnośnie
ich roli w procesach integracyjnych w regionie), jak również rola ONZ i NATO w
rozwiązywaniu konﬂiktów w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej

W2, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Sylabusy

371 / 419

Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Studenci zobowiązani są uczęszczać na zajęcia (trzy dozwolone
nieobecności niewymagające zwolnienia lekarskiego), a podstawą
zaliczenia kursu jest zdanie egzaminu, przy czym podczas
egzamin pisemny / ustny
niektórych zajęć studenci będą otrzymywać do analizy krótkie
teksty specjalistyczne, co - jako aktywność - może pozytywnie
wpłynąć na ocenę końcową
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Scena polityczna Izraela
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.140.5cdbef741667d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wyjaśnienie funkcjonowania systemu politycznego Izraela.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

eK1: Student rozpoznaje najważniejsze spory
polityczne w Izraelu i zidentyﬁkować najważniejsze
stanowiska w ich sprawie.

SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03

zaliczenie ustne
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W2

eK2: Student opisuje główne siły polityczne w Izraelu
i ich ideologie.

SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03

zaliczenie ustne

SBI_K1_U02, SBI_K1_U04

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

eK3: Student trafnie interpretuje bieżące wydarzenia
polityczne w Izraelu.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do zajęć

33

przygotowanie projektu

38

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
101

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Droga ku niepodległości.

W1, W2, U1

2.

Ustawy zasadnicze – konstytucja rozproszona.

W1, W2, U1

3.

Kneset w systemie polityczno-prawnym Izraela.

W1, W2, U1

4.

Prezdent, premier i rząd w systemie polityczno-prawnym Izraela.

W1, W2, U1

5.

Główne cechy izraelskiego systemu prawnego i sądowniczego.

W1, W2, U1

6.

Trzy etapy rozwoju systemu politycznego Izraela:
- dominacja socjalistów
- budowa tzw. drugiej republiki
- przewaga prawicy i sukcesy pospolityki

W1, W2, U1

7.

Najważniejsze partie polityczne Izraela.

W1, W2, U1

8.

Asymilacja imigrantów i polityka pronatalistyczna.

W1, W2, U1

9.

Terytoria okupowane i osadnictwo żydowskie.

W1, W2, U1

10.

Media i społeczeństwo obywatelskie.

W1, W2, U1

11.

Kultura polityczna w Izraelu.

W1, W2, U1

12.

Najważniejsze spory polityczne w Izraelu.

W1, W2, U1

13.

Żydowski i demokratyczny? Dylematy polityczne dzisiejszego Izraela.

W1, W2, U1

14.

Miejsce izraelskich Arabów w systemie politycznym Izraela.

W1, W2, U1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia kursu jest aktywny udział w zajęciach oraz
zaliczenie symulacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza o współczesnym Izraelu

Sylabusy

375 / 419

Lektorat języka arabskiego poz. 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.1C0.5cdbef7460057.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kontynuacja kursu praktycznej nauki literackiego języka arabskiego (Modern Standard Arabic) na poziomie
podstawowym a następnie na średniozaawansowanym (poziom drugi).

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
SBI_K1_W04

zaliczenie na ocenę,
egzamin

U1

Posiada podstawowy zakres kompetencji
komunikacyjnych w celu animowania procesów
rozumienia, dialogu, współpracy i wymiany
międzykulturowej między społecznościami świata
arabskiego i Zachodu.

SBI_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
egzamin

U2

Posiada umiejętności językowe w zakresie dziedzin
nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla
studiowanego kierunku, zgodne z wymaganiami
określonymi dla poziomu A2/B1 Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

SBI_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
egzamin

SBI_K1_K02, SBI_K1_K04

zaliczenie na ocenę,
egzamin

W1

Ma podstawową wiedzę na temat języka i sytuacji
językowej w świecie arabskim.

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym
w przestrzeni międzykulturowej wykazując się
podstawowym poziomem kompetencji komunikacyjnej
wykorzystując nowoczesne instrumenty cywilizacji
medialnej.

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

60

przygotowanie do zajęć

5

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
2.0

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

5

Sylabusy
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przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

przygotowanie do egzaminu

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kontynuacja kursu praktycznej nauki literackiego języka arabskiego (Modern
Standard Arabic) na poziomie podstawowym a następnie na
średniozaawansowanym (poziom drugi); Poszerzanie znajomości struktur
frazeologicznych i gramatycznych. Powtórzenie i rozbudowa słownictwa
związanego z tematyką życia codziennego. Szczególny nacisk położony na
słownictwo związane z tematyką wynajmowania mieszkania, pracą, świętami,
sportem, z geograﬁą i podróżami, mediami, zdrowiem, edukacją, karierą
zawodową oraz sztuką; pisanie prostych listów formalnych i nieformalnych;
wypełnianie formularzy; lektura prostych tekstów prasowych i literackich.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań, metody elearningowe, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Kurs zakończony egzaminem rocznym. Egzamin składa się z części
pisemnej i ustnej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie
semestru zimowego i letniego na ocenę. Zaliczenie semestru: Podstawą
zaliczenie na ocenę oceny semestralnej jest średnia ocen z dwóch sprawdzianów (w formie
pisemnej i ustnej). Ponadto na ocenę semestralną ma również wpływ
średnia ocen z: kartkówek, odpowiedzi ustnych i zadań domowych. Nie
dopuszcza się więcej niż 4 nieobecności w ciągu semestru.

Semestr 4
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, konwersatorium językowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, wykład z
prezentacją multimedialną, metoda sytuacyjna, analiza tekstów, dyskusja

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Kurs zakończony egzaminem rocznym. Egzamin składa się z części
pisemnej i ustnej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest
zaliczenie semestru zimowego i letniego na ocenę. Zaliczenie
semestru: Podstawą oceny semestralnej jest średnia ocen z dwóch
sprawdzianów (w formie pisemnej i ustnej). Ponadto na ocenę
semestralną ma również wpływ średnia ocen z: kartkówek,
odpowiedzi ustnych i zadań domowych. Nie dopuszcza się więcej
niż 4 nieobecności w ciągu semestru.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość j. angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne korzystanie z podręczników. Zaliczenie pierwszego
poziomu nauki j. arabskiego.

Sylabusy
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Lektorat języka hebrajskiego poz. 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.1C0.5cdbef748c69d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Nauka języka hebrajskiego współczesnego na poziomie ponad-podstawowym (Bet)

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student posiada poszerzoną wiedzę na temat
współczesnego języka hebrajskiego używanego
w Państwie Izrael

SBI_K1_W01

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

SBI_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

SBI_K1_K01

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Posiada poszerzony zakres kompetencji
komunikacyjnych w celu animowania procesów
rozumienia, dialogu, współpracy i wymiany kulturowej
ze społeczeństwem Izraela

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do ciągłego zwiększania swoich
kompetencji językowych oraz kształtowania
umiejętności komunikacyjnych, w ramach
współczesnego języka hebrajskiego na poziomie
ponad-podstawowym

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

60

przygotowanie do sprawdzianu

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
2.0

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 sprawdzianu

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Składnia: zdania czasowe, zdania przyczynowe, zdania wynikowe, zdania celowe,
zdania porównawcze, zdania przeciwstawne, zdania warunkowe, zdania
okolicznikowe przyzwolenia, zdania imienne (kontynuacja), zdania przydawkowe,
zdania z wyrażeniami czasownikowymi, wyrażanie alternatywy, mowa zależna i
niezależna, tryb rozkazujący

W1, U1, K1

2.

Morfologia - czasownik: koniugacja pa'al (paradygmaty: regularny,  פ״נ, פ״י, ל״ה,)ע״ו
czas teraźniejszy, przeszły, przyszły, tryb rozkazujący, odczasownikowa nazwa
czynności; koniugacja pi'el (paradygmaty: regularny,  )ל״הczas teraźniejszy,
przeszły, przyszły, tryb rozkazujący, odczasownikowa nazwa czynności;
koniugacja hi'ﬁl (paradygmaty: regularny,  )ע״וczas teraźniejszy, przeszły,
przyszły, tryb rozkazujący, odczasownikowa nazwa czynności; koniugacja hitpa'el W1, U1, K1
(paradygmat regularny) czas teraźniejszy, przeszły, przyszły, tryb rozkazujący,
odczasownikowa nazwa czynności; koniugacja nif'al (paradygmat regularny) czas
teraźniejszy, przeszły, przyszły; imiesłowy bierne pa'ul (paradygmat: regularny,
)ל״ה, czasownik być w czasie przeszłym i przyszłym, czasownik  יכולw czasie
przeszłym i przyszłym

3.

Morfologia – Imiona: kategoria liczby, rodzaju i stanu, kongruencja, status
constructus; rzeczowniki: odmiana rzeczowników przez osoby; przymiotniki:
stopniowanie przymiotników; liczebniki: główne, porządkowe, liczba podwójna

W1, U1, K1

4.

Morfologia – przyimki w odmianie przez osoby: , ב, כמו, בלי, בשביל, בגלל, מן, אצל,על
 ליד, אחרי, לפני, אל, ;עצם ביןspójniki i łączniki

W1, U1, K1

5.

Słownictwo w zakresie ponad-podstawowym związane z tematyką dnia
codziennego,
a w szczególności: opowiadanie o sobie (dane personalne, płeć, wiek, miejsce
urodzenia, znajomość języków, wykształcenie, zawód), rodzina (opis rodziny,
członkowie rodziny), życie codzienne (rutyna, pory dnia, przedmioty codziennego
użytku, sposoby spędzania wolnego czasu), miejsce zamieszkania (opis
mieszkania, domu, miasta), podstawowe nazewnictwo geograﬁczne (nazwy miast,
państw), miejsca pracy i zawody, środki transportu, edukacja (rodzaje szkół,
nazwy przyborów szkolnych), miejsca (instytucje użyteczności publicznej, punkty
usługowe), żywienie (podstawowe artykuły spożywcze, posiłki, punkty
gastronomiczne, ceny, rachunki), zakupy (sklepy, towary, jednostki miar i wag,
pieniądze), środowisko naturalne (pory roku, pogoda, nazwy zwierząt i roślin),
zdrowie (części ciała, choroba, samopoczucie).

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
metoda projektów, inscenizacja, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań,
konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie na ocenę: średnia ocen uzyskanych z trzech kolokwiów, prac
zaliczenie na ocenę pisemnych i prac domowych. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione
nieobecności podczas zajęć.

Semestr 4
Metody nauczania:
metoda projektów, inscenizacja, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań,
konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na ocenę: średnia ocen uzyskanych z trzech kolokwiów,
prac pisemnych i prac domowych. Egzamin po dwóch semestrach
nauki w formie egzaminu ustnego oraz egzaminu pisemnego
składającego się z trzech części: rozumienie tekstu pisanego,
zagadnienia gramatyczne, pisanie krótkich tekstów (list,
pocztówka, rozprawka itp.). Dopuszczalne są dwie
nieusprawiedliwione nieobecności podczas zajęć. Warunkiem
dopuszczenia do egzaminu jest wcześniejsze zaliczenie zajęć na
ocenę.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończony lektorat języka hebrajskiego na poziomie 1 (Alef)

Sylabusy
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Warsztaty analizy tekstów specjalistycznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.140.5cc2edaa18969.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski, Hebrajski, Arabski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kurs ma za zadanie zaznajomienie studentów z najważniejszymi aspektami związanymi z analizą arabskich
tekstów specjalistycznych. Szczególny nacisk położony zostanie na język mediów oraz język biznesu i dyplomacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Ma rozszerzoną wiedzę na temat języka i sytuacji
językowej w świecie arabskim.

SBI_K1_W04

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Posiada rozszerzony zakres kompetencji
komunikacyjnych w celu animowania procesów
rozumienia, dialogu, współpracy i wymiany
międzykulturowej między społecznościami świata
arabskiego i Zachodu, ze szczególnym
uwzględnieniem tematyki związanej z mediami,
polityką, prawem, biznesem i dyplomacją.

SBI_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U2

Posiada umiejętności językowe w zakresie dziedzin
nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla
studiowanego kierunku, ze szczególnym
uwzględnieniem tematyki związanej z mediami,
polityką, prawem, biznesem i dyplomacją, zgodne
z wymaganiami określonymi dla poziomu A2/B2
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

SBI_K1_U05

zaliczenie na ocenę

SBI_K1_K02, SBI_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym
w przestrzeni międzykulturowej wykazując się
rozszerzonym poziomem kompetencji komunikacyjnej
wykorzystując nowoczesne instrumenty cywilizacji
medialnej, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki
związanej z mediami, polityką, prawem, biznesem
i dyplomacją.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

analiza badań i sprawozdań

10

analiza dokumentów programowych

10

analiza i przygotowanie danych

20

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

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

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kurs ma za zadanie zaznajomienie studentów z najważniejszymi aspektami
związanymi z analizą arabskich tekstów specjalistycznych. Szczególny nacisk
położony zostanie na język mediów oraz język biznesu i dyplomacji. Analizie
poddane zostaną arabskie teksty specjalistyczne (materiały drukowane i
audiowizualne) związane z tematyką struktury i funkcjonowania mediów, z
polityką wewnętrzną i zagraniczną, stosunkami międzynarodowymi, ekonomią,
bezpieczeństwem, prawem, biznesem i dyplomacją. Omówione zostaną
podstawowe zagadnienia związane z prowadzeniem korespondencji biznesowej i
dyplomatycznej. Wśród licznych przerabianych na zajęciach tekstów znajdą się
m.in.: różnego typu listy handlowe i dyplomatyczne, oferty, zapytania ofertowe,
formularze, zaświadczenia, zaproszenia, odpowiedzi na zaproszenia, składanie
gratulacji, składanie kondolencji.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe,
konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
1) udział w 2/3 zajęć; 2) aktywność na zajęciach; 3) oddanie wszystkich
prac domowych; 5) zaliczenie testu końcowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość j. angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne korzystanie z podręczników. Dla semestru 3: Zaliczenie
pierwszego poziomu nauki j. arabskiego. Dla semestru 4: Zaliczenie pierwszego poziomu nauki j. arabskiego oraz
Warsztatów analizy tekstów specjalistycznych - sem. 3. Dla semestru 5: Zaliczenie drugiego poziomu nauki j. arabskiego
oraz Warsztatów analizy tekstów specjalistycznych – sem. 3 i 4. Dla semestru 6: Zaliczenie drugiego poziomu nauki j.
arabskiego oraz Warsztatów analizy tekstów specjalistycznych – sem. 3, 4 i 5.

Sylabusy
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Filozoﬁa żydowska i muzułmańska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.180.5cdbef759e88f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Wykład zapozna studenta z główneymi zagadnieniami ﬁlozoﬁi muzułmańskiej i żydowskiej, takimi jak
funkcjonowanie rozumu, teorie poznania, ﬁlozoﬁczne koncepcje człowieka, zawiłości antropologii, stosunek Boga
do świata i człowieka, problematyka etyczna i społeczna, metaﬁzyka.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

387 / 419

W1

W2

W3

Student ma podstawową wiedzę o człowieku, jako
podmiocie konstytuującym kulturę muzułmańską
(arabską) i żydowską.

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W04,
SBI_K1_W05,
SBI_K1_W06

zaliczenie pisemne, esej

Student zna podstawową terminologię ﬁlozoﬁczną
i społeczną ze szczególnym uwzględnieniem specyﬁki
Bliskiego Wschodu.

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W04,
SBI_K1_W05,
SBI_K1_W06

zaliczenie pisemne, esej

Student zna i rozumie podstawowe metody analizy
i interpretacji muzułmańskich i żydowskich tekstów
ﬁlozoﬁcznych ich wykorzystania.

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W04,
SBI_K1_W05,
SBI_K1_W06

zaliczenie pisemne, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ wykorzystać kompleksowo elementy
kultury realistycznej i symbolicznej Bliskiego Wschodu SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
(ﬁlozoﬁa mistyczna) w jej historycznych i regionalnych SBI_K1_U03, SBI_K1_U04,
kontekstach i interpretuje w kontekście specyﬁki
SBI_K1_U05
regionu

zaliczenie pisemne, esej

U2

Student posiada podstawowe umiejętności
wyszukiwania, krytycznej oceny, analizowania
i wykorzystywania informacji płynącej
ze muzułmańskich i żydowskich źródeł ﬁlozoﬁcznych.

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U03, SBI_K1_U04,
SBI_K1_U05

zaliczenie pisemne, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do uwzględnienia muzułmańskiego
i żydowskiego dziedzictwa kulturowego w procesie
przemian w Azji i Afryce Północnej.

SBI_K1_K01, SBI_K1_K02,
SBI_K1_K03, SBI_K1_K04

zaliczenie pisemne, esej

K2

Student jest gotów do udziału w dyskusjach na temat
wkładu i wartości kultury ﬁlozoﬁcznej Arabów i Żydów
w kontekście globalizacji.

SBI_K1_K01, SBI_K1_K02,
SBI_K1_K03, SBI_K1_K04

zaliczenie pisemne, esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

analiza źródeł historycznych

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

Przygotowanie prac pisemnych

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Początki ﬁlozoﬁi arabskiej.

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

2.

2. Aszaryci, Kadaryci i mutazylici

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

3.

3. Al-Kindi, Al-Farabi

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

4.

4. Ibn Sina (Avicenna)

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

5.

5. Ibn Ruszd (Averroes)

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

6.

6. Al-Ghazali (Algazel)

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

7.

7. Josef al - Fajjumi, Izaak ben Salomon Izraeli, Salomon ben Jehuda (Salomon ibn
Gabirol = Avicebron), Abraham bar Hijja

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

8.

8. Abraham ben David (ur. ok. 1125, zm. 1198 r., Majmonides

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

9.

9. Kabała - duchowo-mistyczna ﬁlozoﬁa żydowska, Nahmanides

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

10.

10. Ibn Chaldun, Abubacer, Ibn Badżdżah (Avempace)

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

11.

11. Ibn Arabi

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

12.

12. Neoplatonicy i mistycy perscy

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

13.

13. Wpływ ﬁlozoﬁi muzułmańskiej na myśl europejskiej (periodyzacja, ośrodki,
konsekwencje); współczesne zachodnie nurty ﬁlozoﬁczne u myślicieli
muzułmańskich

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Napisanie pracy semestralnej, zaliczenie egzaminu na pozytywną
zaliczenie pisemne, esej ocenę, obecność na wykładach (dwie nieusprawiedliwione
nieobecności)

Wymagania wstępne i dodatkowe
OBOWIĄZKOWA OBECNOŚĆ. Dozwolone dwie nieusprawiedliwione nieobecności. Ze względu na syntezowanie dużych
zakresów do egzaminu bardzo przydatne są notatki z wykładów. Podstawą zaliczenia jest przyswojenie sobie wiadomości

Sylabusy

389 / 419

podanych na wykładach, treści podręcznika i lektur (egzamin pisemny w formie testu) oraz przygotowanie pisemnej pracy
semestralnej na temat podany przez wykładowcę. 2. Znajomość języka angielskiego lub innych języków kongresowych (ze
względu na konieczność wykorzystania literatury obcojęzycznej w pracy semestralnej).

Sylabusy
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Gospodarki Bliskiego Wschodu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.180.5cdbef75c6d11.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student/ka posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na analizę systemów ekonomicznych państw Bliskiego
Wschodu na tle gospodarki światowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Zna podstawową terminologię z zakresu ekonomii
i potraﬁ określić jej miejsce w obrębie nauk
społecznych, co jest konieczne do analizy systemów
gospodarczych państw Bliskiego Wschodu.

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W05

egzamin pisemny

W2

Ma podstawową wiedzę o systemach gospodarczych
państw Bliskiego Wschodu w skali krajowej,
regionalnej oraz globalnej.

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W05

egzamin pisemny

W3

Rozumie nowe zjawiska gospodarcze specyﬁczne dla
krajów Bliskiego Wschodu, a także posiada
umiejętność ich analizowania i prezentowania.

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W05

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Posiada podstawowe umiejętności wyszukiwania
i wykorzystywania informacji płynących z danych
SBI_K1_U01
ekonomicznych służących charakterystyce gospodarek
i porównaniom międzynarodowym.

egzamin pisemny

U2

Potraﬁ krytycznie analizować, diagnozować
i prognozować procesy gospodarcze na Bliskim
Wschodzie z uwzględnieniem zjawisk kulturowych.

egzamin pisemny

SBI_K1_U02, SBI_K1_U03,
SBI_K1_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Jest gotów do zwiększania swoich kompetencji poprzez
uczestnictwo w projektach mających na celu szerzenie
SBI_K1_K01, SBI_K1_K03
wiedzy na temat rozwoju społeczno-gospodarczego
na Bliskim Wschodzie.

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do zajęć

20

analiza badań i sprawozdań

18

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

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

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wstęp do ekonomii państwa - podstawowe pojęcia oraz wskaźniki z zakresu
gospodarki i rozwoju społecznego.

W1

2.

Rozwój gospodarczy na Bliskim Wschodzie w perspektywie historycznej (w tym
reformy neoliberalne i rozwój kapitalizmu kumoterskiego).

W2, W3, U1, U2, K1

3.

Czynniki i bariery rozwoju gospodarczego: kapitał ludzki, uwarunkowania
kulturowe oraz infrastruktura administracyjno-państwowa.

W2, W3, U1, U2, K1

4.

Sektory gospodarcze na Bliskim Wschodzie a rynek pracy - przemysł, usługi (w
tym sektor ﬁnansowy i turystyka), rolnictwo

W2, W3, U1, U2, K1

5.

Zależność od surowców energetycznych oraz problematyka państwa rentierskiego
(w tym reformy na rzecz dywersyﬁkacji gospodarek opartych na surowcach).

W2, W3, U1, U2, K1

6.

Gospodarki Bliskiego Wschodu a ekonomia globalna (w tym handel
międzynarodowy oraz zagraniczne inwestycje bezpośrednie).

W2, W3, U1, U2, K1

7.

Integracja gospodarcza w wymiarze regionalnym oraz globalnym.

W2, W3, U1, U2, K1

8.

Pomoc zagraniczna - impuls rozwojowy czy instrument polityczny?

W2, W3, U1, U2, K1

9.

Rola armii i sektora zbrojeniowego w gospodarkach Bliskiego Wschodu.

W2, W3, U1, U2, K1

10.

Islam a rozwój społeczno-gospodarczy na Bliskim Wschodzie.

W2, W3, U1, U2, K1

11.

Międzynarodowe organizacje gospodarcze w regionie - funkcje oraz osiągnięcia.

W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny (na ocenę końcową wpływa aktywność studentów
podczas zajęć).

393 / 419

Zarządzanie międzykulturowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.180.5cc2edab1370f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

G1

Celem wykładów jest zbudowanie kompetencji studentów w zakresie wiedzy o podstawowych zagadnieniach
związanych z międzykulturowym zarządzaniem, umiejętności pozwalających im pracować w organizacjach
z pracownikami i klientami z różnych kultur, a także wypracowanie postaw, które cechuje otwartość, zrozumienie
i nastawienie na dialogiczność ze współpracownikami, menedżerami, klientami, dostawcami i partnerami
w środowisku międzykulturowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zna genezę i rozwój nauki w zakresie zarządzani
międzykulturowego

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W04,
SBI_K1_W05

W2

zna najnowsze trendy w zarządzaniu
międzykulturowym

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W04

egzamin

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U03, SBI_K1_U04,
SBI_K1_U05

egzamin

SBI_K1_K01, SBI_K1_K02,
SBI_K1_K03, SBI_K1_K04

egzamin

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę
i umiejętności

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

otwartej współpracy, nastawienie na dialogiczność
ze współpracownikami, menedżerami, klientami,
dostawcami i partnerami w środowisku
międzykulturowym

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
107

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do zarządzania międzykulturowego

W1, W2, U1, K1

2.

Style zarządzania

W1, W2, U1, K1

Sylabusy
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3.

Przywództwo w środowisku międzykulturowym

W1, W2, U1, K1

4.

Zarządzanie zmianą i ryzykiem w kontekście międzykulturowym

W1, W2, U1, K1

5.

Kreowanie kompetencji kulturowych

W1, W2, U1, K1

6.

Zarządzanie projektami w globalnym środowisku

W1, W2, U1, K1

7.

Marketing międzynarodowy

W1, W2, U1, K1

8.

Negocjacje międzynarodowe

W1, W2, U1, K1

9.

Zarządzanie różnorodnością (diversity

W1, W2, U1, K1

10.

Zarządzanie "międzykulturowe" w środowisku wysokich technologii (relacje
człowiek- maszyna/ interface)

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra
dydaktyczna, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin
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Proseminarium licencjackie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.180.5cb09f8826b6c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

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

Forma studiów
studia stacjonarne

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

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
12.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Proseminarium licencjackie służy przygotowaniu studenta do prowadzenia samodzielnej pracy badawczej, w tym
przede wszystkim organizacji pracy i pisania opracowań naukowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

konieczność ciągłego doskonalenia warsztatu
naukowego, potrzebnego do badań nad regionem
Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W05

esej, prezentacja

397 / 419

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

analizować zagadnienia i proponowane rozwiązania
problemów społecznych, politycznych i kulturowych
w wybranych państwach Bliskiego Wschodu i Afryki
Północnej

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U03, SBI_K1_U04

esej, prezentacja

U2

przygotować krótkie naukowe prace pisemne
w wybranej tematyce związanej ze studiami
bliskowschodnimi

SBI_K1_U01, SBI_K1_U03,
SBI_K1_U05

esej, prezentacja

SBI_K1_K01

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

zwiększania swojej wiedzy dotyczącej szeroko pojętej
problematyki regionu Bliskiego Wschodu i Afryki
Północnej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

40

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

70

Przygotowanie prac pisemnych

80

zbieranie informacji do zadanej pracy

50

przygotowanie do zajęć

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
360

ECTS
12.0

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 tekstów naukowych

W1, U1

2.

posługiwanie się poprawnym słownictwem naukowym

W1, U2

3.

umiejętność dotarcia do literatury przedmiotu - tworzenie bibliograﬁi

W1, U2

4.

cytowania i kompilacja danych źródłowych

W1, U2

5.

konstruowanie pracy dyplomowej

W1, U2

Sylabusy
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6.

formułowanie problemów badawczych

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Student pisze esej oraz prezentuje koncepcję pracy.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Proseminarium licencjackie służy przygotowaniu studenta do prowadzenia samodzielnej pracy badawczej, w tym przede
wszystkim organizacji pracy i pisania opracowań naukowych.

Sylabusy
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Warsztaty analizy tekstów specjalistycznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.1380.5cc2edaa18969.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski, Hebrajski, Arabski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kurs ma za zadanie zaznajomienie studentów z najważniejszymi aspektami związanymi z analizą arabskich
tekstów specjalistycznych. Szczególny nacisk położony zostanie na język mediów oraz język biznesu i dyplomacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Ma rozszerzoną wiedzę na temat języka i sytuacji
językowej w świecie arabskim.

SBI_K1_W04

zaliczenie na ocenę

U1

Posiada rozszerzony zakres kompetencji
komunikacyjnych w celu animowania procesów
rozumienia, dialogu, współpracy i wymiany
międzykulturowej między społecznościami świata
arabskiego i Zachodu, ze szczególnym
uwzględnieniem tematyki związanej z mediami,
polityką, prawem, biznesem i dyplomacją.

SBI_K1_U05

zaliczenie na ocenę

U2

Posiada umiejętności językowe w zakresie dziedzin
nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla
studiowanego kierunku, ze szczególnym
uwzględnieniem tematyki związanej z mediami,
polityką, prawem, biznesem i dyplomacją, zgodne
z wymaganiami określonymi dla poziomu A2/B2
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

SBI_K1_U05

zaliczenie na ocenę

SBI_K1_K02, SBI_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym
w przestrzeni międzykulturowej wykazując się
rozszerzonym poziomem kompetencji komunikacyjnej
wykorzystując nowoczesne instrumenty cywilizacji
medialnej, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki
związanej z mediami, polityką, prawem, biznesem
i dyplomacją.

Bilans punktów ECTS
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 5
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

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
Semestr 6
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie do ćwiczeń

40

analiza dokumentów programowych

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

Przygotowanie prac pisemnych

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
200

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Kurs ma za zadanie zaznajomienie studentów z najważniejszymi aspektami
związanymi z analizą arabskich tekstów specjalistycznych. Szczególny nacisk
położony zostanie na język mediów oraz język biznesu i dyplomacji. Analizie
poddane zostaną arabskie teksty specjalistyczne (materiały drukowane i
audiowizualne) związane z tematyką struktury i funkcjonowania mediów, z
polityką wewnętrzną i zagraniczną, stosunkami międzynarodowymi, ekonomią,
bezpieczeństwem, prawem, biznesem i dyplomacją. Omówione zostaną
podstawowe zagadnienia związane z prowadzeniem korespondencji biznesowej i
dyplomatycznej. Wśród licznych przerabianych na zajęciach tekstów znajdą się
m.in.: różnego typu listy handlowe i dyplomatyczne, oferty, zapytania ofertowe,
formularze, zaświadczenia, zaproszenia, odpowiedzi na zaproszenia, składanie
gratulacji, składanie kondolencji.

1.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe,
konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
1) udział w 2/3 zajęć; 2) aktywność na zajęciach; 3) oddanie wszystkich
prac domowych; 5) zaliczenie testu końcowego.

Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
1) udział w 2/3 zajęć; 2) aktywność na zajęciach; 3) oddanie wszystkich
prac domowych; 5) zaliczenie testu końcowego.

Semestr 6
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
1) udział w 2/3 zajęć; 2) aktywność na zajęciach; 3) oddanie wszystkich
prac domowych; 5) zaliczenie testu końcowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość j. angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne korzystanie z podręczników. Dla semestru 3: Zaliczenie
pierwszego poziomu nauki j. arabskiego. Dla semestru 4: Zaliczenie pierwszego poziomu nauki j. arabskiego oraz
Warsztatów analizy tekstów specjalistycznych - sem. 3. Dla semestru 5: Zaliczenie drugiego poziomu nauki j. arabskiego
oraz Warsztatów analizy tekstów specjalistycznych – sem. 3 i 4. Dla semestru 6: Zaliczenie drugiego poziomu nauki j.

Sylabusy
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arabskiego oraz Warsztatów analizy tekstów specjalistycznych – sem. 3, 4 i 5.

Sylabusy
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Seminarium licencjackie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.1300.5ca756a3de0d9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

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

Forma studiów
studia stacjonarne

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

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest zdobycie wiedzy oraz umiejętności wymaganych do przygotowania pracy licencjackiej,
zarówno od strony merytorycznej, jak i formalnej, aby po jej złożeniu móc przystąpić do obrony pracy
dyplomowej.

Sylabusy

405 / 419

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

zakres wiedzy metodologicznej oraz technicznej,
ze szczególnym odniesieniem do warsztatu
edycyjnego prac o charakterze naukowym, niezbędnej
do realizacji tematu pracy dyplomowej z zakresu
studiów bliskowschodnich.

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W05

zaliczenie

W2

podstawowe metody analizy i interpretacji zagadnień
o charakterze kulturowym, społecznym, politycznym,
gospodarczym, prowadzące do przygotowywania
tekstów o charakterze naukowym

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W05

zaliczenie

U1

rozpoznawać, formułować i rozwiązywać problemy
badawcze, a także określać cel badań i stawiać
hipotezy w odniesieniu do zagadnień politycznych,
społecznych, kulturowych Bliskiego Wschodu I Afryki
Północnej

SBI_K1_U02, SBI_K1_U03

zaliczenie

U2

wyszukiwać źródła (wtórne i pierwotne) dotyczące
zagadnień polityki, społeczeństwa, kultury regionu
Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej oraz potraﬁ
krytycznie odnieść się do nich w pracy dyplomowej
z zakresu studiów bliskowschodnich

SBI_K1_U03, SBI_K1_U04

zaliczenie

wykorzystania wiedzy teoretycznej i umiejętności
praktycznych z zakresu studiów bliskowschodnich,
w odniesieniu do zagadnień politycznych, społecznych, SBI_K1_K01, SBI_K1_K02,
gospodarczych lub kulturowych podczas dyskusji
SBI_K1_K03
naukowej, przygotowywania pracy naukowej, a także
w życiu zawodowym

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

90

przygotowanie do zajęć

10

analiza i przygotowanie danych

20

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
150

ECTS
6.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przygotowanie do zajęć

60

przygotowanie pracy dyplomowej

90

analiza i przygotowanie danych

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
210

ECTS
6.0

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.

Treść modułu kształcenia obejmuje spotkania w grupach oraz indywidualne
konsultacje związane z przygotowaniem pracy licencjackiej w tematyce z zakresu
politologii, stosunków międzynarodowych, ekonomii lub kulturoznawstwa.
Student/ka wdraża uzyskaną wiedzę teoretyczną dotyczącą formalnych i
merytorycznych aspektów tworzenia prac naukowych, wykorzystując ją podczas
przygotowywania własnej pracy dyplomowej - zgodnie z zaleceniami promotora.
Temat pracy licencjackiej musi dotyczyć zagadnień wchodzących w zakres
studiów azjatyckich i afrykańskich (Bliski Wschód i Afryka Północna, Azja
Południowo-Wschodnia, Afryka Subsaharyjska). Temat pracy jest ustalany w
porozumieniu z promotorem.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć

seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Semestr I: - obecności na zajęciach i aktywny w nich udział. zaakceptowaniu przez promotora części tekstu pracy. Semestr II: obecności na zajęciach i aktywny w nich udział. - złożenie całości pracy
dyplomowej i uzyskanie pozytywnej opinii promotora.
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Semestr 6
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Semestr I: - obecności na zajęciach i aktywny w nich udział. zaakceptowaniu przez promotora części tekstu pracy. Semestr II: obecności na zajęciach i aktywny w nich udział. - złożenie całości pracy
dyplomowej i uzyskanie pozytywnej opinii promotora.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony drugi rok studiów.

Sylabusy
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Lektorat języka arabskiego poz. 3
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.1300.5cdbef775f2a9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kontynuacja praktycznej nauki literackiego języka arabskiego (Modern Standard Arabic) na poziomie
średniozaawansowanym (poziom trzeci).

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
SBI_K1_W04

zaliczenie na ocenę,
egzamin

U1

Posiada rozszerzony zakres kompetencji
komunikacyjnych w celu animowania procesów
rozumienia, dialogu, współpracy i wymiany
międzykulturowej między społecznościami świata
arabskiego i Zachodu.

SBI_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
egzamin

U2

Posiada umiejętności językowe w zakresie dziedzin
nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla
studiowanego kierunku, zgodne z wymaganiami
określonymi dla poziomu B1/B2 Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

SBI_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
egzamin

SBI_K1_K02, SBI_K1_K04

zaliczenie na ocenę,
egzamin

W1

Ma rozszerzoną wiedzę na temat języka i sytuacji
językowej w świecie arabskim.

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym
w przestrzeni międzykulturowej wykazując się
rozszerzonym poziomem kompetencji komunikacyjnej
wykorzystując nowoczesne instrumenty cywilizacji
medialnej.

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

60

przygotowanie do zajęć

5

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
70

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

60

przygotowanie do zajęć

5

Sylabusy
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przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

przygotowanie do egzaminu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kontynuacja praktycznej nauki literackiego języka arabskiego (Modern Standard
Arabic) na poziomie średniozaawansowanym (poziom trzeci). Poszerzanie
znajomości struktur frazeologicznych i gramatycznych. Powtórzenie i rozbudowa
słownictwa związanego z tematyką życia codziennego. Czytanie różnego rodzaju
prostych tekstów kultury. Wprowadzenie podstawowego słownictwa
specjalistycznego (m.in. z zakresu historii, religii, kultury, nauki, sztuki, literatury,
polityki, ekonomii, rozrywki). Wprowadzenie do języka mediów (słownictwo
związane ze strukturą i funkcjonowaniem mediów). Pisanie listów formalnych i
nieformalnych, podań. Wypełnianie formularzy. Lektura i słuchanie różnego typu
tekstów związanych z tematyką zajęć. Ćwiczenia przekładowe. Przygotowywanie
wypowiedzi ustnych na zadane tematy.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, inscenizacja, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna,
rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Kurs zakończony egzaminem rocznym. Egzamin składa się z części
pisemnej i ustnej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie
semestru zimowego i letniego na ocenę. Zaliczenie semestru: Podstawą
zaliczenie na ocenę oceny semestralnej jest średnia ocen z dwóch sprawdzianów (w formie
pisemnej i ustnej). Ponadto na ocenę semestralną ma również wpływ
średnia ocen z: kartkówek, odpowiedzi ustnych i zadań domowych. Nie
dopuszcza się więcej niż 4 nieobecności w ciągu semestru.

Semestr 6
Metody nauczania:
konsultacje, konwersatorium językowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, gra dydaktyczna, dyskusja, wykład z
prezentacją multimedialną, inscenizacja, analiza tekstów, ćwiczenia przedmiotowe

Sylabusy

411 / 419

Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Kurs zakończony egzaminem rocznym. Egzamin składa się z części
pisemnej i ustnej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest
zaliczenie semestru zimowego i letniego na ocenę. Zaliczenie
semestru: Podstawą oceny semestralnej jest średnia ocen z dwóch
sprawdzianów (w formie pisemnej i ustnej). Ponadto na ocenę
semestralną ma również wpływ średnia ocen z: kartkówek,
odpowiedzi ustnych i zadań domowych. Nie dopuszcza się więcej
niż 4 nieobecności w ciągu semestru.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość j. angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne korzystanie z podręczników. Zaliczenie drugiego poziomu
nauki języka arabskiego.

Sylabusy

412 / 419

Lektorat języka hebrajskiego poz. 3
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.1300.5cdbef778ae2a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Nauka języka hebrajskiego współczesnego na poziomie średniozaawansowanym

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy

413 / 419

Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student posiada wiedzę na poziomie średniozaawansowanym w zakresie współczesnego języka
hebrajskiego używanego w Państwie Izrael

SBI_K1_W01

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

SBI_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

SBI_K1_K01, SBI_K1_K02

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Posiada średnio-zaawansowany zakres kompetencji
komunikacyjnych w celu animowania procesów
rozumienia, dialogu, współpracy i wymiany kulturowej
ze społeczeństwem Izraela

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do ciągłego zwiększania swoich
kompetencji językowych oraz kształtowania
umiejętności komunikacyjnych, w ramach
współczesnego języka hebrajskiego na poziomie
średnio-zaawansowanym

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

60

przygotowanie do sprawdzianu

5

przygotowanie do zajęć

5

przygotowanie projektu

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

60

przygotowanie projektu

5

przygotowanie do sprawdzianu

5

Sylabusy

414 / 419

przygotowanie do zajęć

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Morfologia – czasownik: koniugacja nif'al (paradygmat: regularny,  ל״ג, ע״ג, )פ״גczas
teraźniejszy, przeszły, przyszły, tryb rozkazujący, odczasownikowa nazwa
czynności; koniugacja pu'al (paradygmat regularny) czas teraźniejszy, przeszły,
przyszły; koniugacja huf'al (paradygmat regularny,  פי״צ, פ״נ, )ע״וczas teraźniejszy,
W1, U1, K1
przeszły, przyszły; koniugacja pa'al (paradygmat , פ״נ,  )פ״יczas przyszły, tryb
rozkazujący; koniugacja hif'il (paradygmat:  פ״י, ע״ו, פי״צ, )פ״נczas teraźniejszy,
przeszły, przyszły; koniugacja hitpa'el (paradygmat  )ע״וczas teraźniejszy,
przeszły, przyszły, imiesłowy bierne pa'ul (paradygmat regularny)

2.

Składnia: zdania przydawkowe, zdania przeciwstawne, zdania przyczynowe,
zdania okolicznikowe przyzwolenia, zdania warunkowe, zdania przeciwstawne,
zdania dopełnieniowe, zdania bezosobowe;  עלw odmianie przez osoby w funkcji
czasownika, okoliczniki sposobu, spójnik ואילו, liczebniki porządkowe

W1, U1, K1

3.

Słownictwo na poziomie średnio-zaawansowanym w różnych zakresach
tematycznych: opowiadanie o sobie (dane personalne, płeć, wiek, miejsce
urodzenia, znajomość języków, wykształcenie, zawód), rodzina (opis rodziny,
członkowie rodziny, historia rodziny, relacje rodzinne, uroczystości rodzinne),
życie codzienne (rutyna, pory dnia, przedmioty codziennego użytku, sposoby
spędzania wolnego czasu, zainteresowania, sport), miejsce zamieszkania (opis
mieszkania, domu, miasta), podstawowe nazewnictwo geograﬁczne (nazwy miast,
państw), miejsca pracy i zawody (rodzaje pracy, poszukiwanie pracy, płace i
zarobki), środki transportu, edukacja (rodzaje szkół, kierunki studiów, system
edukacji), miejsca (instytucje użyteczności publicznej, punkty usługowe), żywienie
(artykuły spożywcze, posiłki, punkty gastronomiczne, ceny, rachunki, trendy
kulinarne), zakupy (sklepy, towary, jednostki miar i wag, pieniądze, sposoby
płacenia), środowisko naturalne (pory roku, klimat, ochrona przyrody), zdrowie
(części ciała, choroby, samopoczucie, wizyta u lekarza, zdrowy styl życia, diety),
państwo i społeczeństwo (sytuacja polityczna i gospodarcza, organizacja państwa,
uroczystości państwowe), media (prasa, telewizja, Internet), kultura (uczestnictwo
w kulturze, twórcy kultury, wydarzenia kulturalne), aktualne wydarzenia,
stereotypy itd.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
metoda projektów, inscenizacja, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań,
konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe

Sylabusy

415 / 419

Rodzaj zajęć
lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie na ocenę: średnia ocen uzyskanych z trzech kolokwiów, prac
zaliczenie na ocenę pisemnych i prac domowych. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione
nieobecności podczas zajęć.

Semestr 6
Metody nauczania:
metoda projektów, inscenizacja, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań,
konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na ocenę: średnia ocen uzyskanych z trzech kolokwiów,
prac pisemnych i prac domowych. Egzamin po dwóch semestrach
nauki w formie egzaminu ustnego oraz egzaminu pisemnego
składającego się z trzech części: rozumienie tekstu pisanego,
zagadnienia gramatyczne, pisanie krótkich tekstów (list,
pocztówka, rozprawka itp.). Dopuszczalne są dwie
nieusprawiedliwione nieobecności podczas zajęć. Warunkiem
dopuszczenia do egzaminu jest wcześniejsze zaliczenie zajęć na
ocenę.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończony lektorat języka hebrajskiego na poziomie 2 (Bet)

Sylabusy
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Praktyki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia bliskowschodnie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSBIS.1200.5cb094e9da3cb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zdobycie podstawowych umiejętności praktycznych związanych z różnymi rodzajami pracy przy
wykorzystaniu wiedzy zdobywanej w toku studiów

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

417 / 419

W1

Ma podstawową wiedzę o strukturach społecznych,
organizacjach i zasadach ich funkcjonowania

SBI_K1_W01,
SBI_K1_W02,
SBI_K1_W03,
SBI_K1_W04

zaliczenie

SBI_K1_U01, SBI_K1_U02,
SBI_K1_U03, SBI_K1_U04

zaliczenie

SBI_K1_K01, SBI_K1_K02,
SBI_K1_K03

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ świadomie uczestniczyć w przygotowaniu
projektów społecznych uwzględniając aspekty
ekonomiczne i polityczne Wschodu i Zachodu

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym
w przestrzeni międzykulturowej wykazując się
odpowiednim poziomem kompetencji komunikacyjnej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
praktyki

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Szczegółowe treści precyzuje kierownik praktyki w miejscu jej odbywania.
Niemniej jednak Student powinien:
- zapoznać się ze strukturą organizacyjną podmiotu, w którym odbywa praktykę,
- wykonywać zadania umożliwiające zdobycie umiejętności, które w przyszłości
mógłby wykorzystać w miejscu pracy o podobnej specyﬁce,
- nabywać kompetencje interpersonalne niezbędne w pracy zawodowej,
- mieć możliwość realizacji samodzielnych zadań kształcących twórcze podejście
do obowiązków zawodowych w obszarze związanym z kierunkiem kształcenia i
obranej specjalności

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Praktyka

Sylabusy

418 / 419

Rodzaj zajęć

praktyki

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. Warunkiem zaliczenia praktyk jest obecność w miejscu ich odbywania
lub w przypadku praktyk zdalnych – ścisły kontakt z przełożonym i
zastosowanie się do poleceń bezpośredniego przełożonego, kierownika
praktyki. 2. Dostarczenie dokumentów: - skierowania zatwierdzonego
przez IBiDW oraz kierownika praktyki, - zaświadczenia o odbyciu praktyk
(do pobrania ze strony internetowej IBiDW) lub wypełnionego i
zaakceptowanego przez kierownika praktyk dziennika (do pobrania w
sekretariacie IBiDW). - zapisanie się w systemie USOSweb na kurs
Praktyki.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak. Obecność na praktykach jest obowiązkowa.

Sylabusy

419 / 419

Załącznik nr 193 do uchwały nr 52/VI/2022
Senatu UJ z dnia 29 czerwca 2022 r.
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Nazwa kierunku:

studia eurazjatyckie

Poziom:

pierwszego stopnia

Proﬁl:

ogólnoakademicki

Forma:

studia stacjonarne

Język studiów:

polski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się
Nauki o polityce i administracji

53%

Językoznawstwo

14%

Nauki o kulturze i religii

12%

Nauki o komunikacji społecznej i mediach 6%
Ekonomia i ﬁnanse

5%

Historia

5%

Nauki prawne

3%

Filozoﬁa

2%

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

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

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

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Brak pracowników zorientowanych w specyﬁce świata poradzieciego z punktu widzenia polskiego doświadczenia oraz
polskich interesów gospodarczych i politycznych; konieczność pogłębienia współpracy ze wschodnimi sąsiadami Polski.

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

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

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

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Siedziba Instytutu Rosji i Europy Wschodniej mieści się w centrum miasta w budynku przy ul. W. Rejmonta 4. Instytut
zajmuje część dwóch kondygnacji, znajdujących się na parterze oraz pierwszym piętrze o łącznej powierzchni użytkowej
514,44 m ². Instytut dysponuje salami dydaktycznymi, gabinetami pracowników oraz sekretariatami.
Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników Instytutu Rosji i Europy Wschodniej odbywają są w następujących
salach dydaktycznych:
- sala 107 (1 piętro)- 25 miejsc (sala wykładowa)
- sala 112 (1-piętro) – 20 miejsc (sala seminaryjna/ sala obrad IRIEW)
- sala 143 (1-piętro) – 30 miejsc (sala seminaryjna)
- sala 09 (parter) – 40 miejsc (sala wykładowa)
- sala 016 (parter)– 14 miejsc
- sala 020 (parter)– 35 miejsc
We wszystkich pomieszczeniach Instytutu studenci oraz pracownicy mają dostęp do bezprzewodowego Internetu, zarówno w
salach dydaktycznych, jak i w korytarzu.
Biblioteka wydziałowa zajmuje powierzchnię 1529 m.kw. (wypożyczalnia, czytelnia, magazyny); gromadzi podręczniki,
monograﬁe i publikacje oraz czasopisma naukowe. Biblioteka udostępnia zbiory do domu oraz do pracy na miejscu. W
bibliotece znajdują się miejsca dla pracy cichej studentów. Znaczna część zbiorów ulokowana jest w tzw. wolnym dostępie.
Księgozbiory zabezpieczone zostały chipami. Przy wyjściach z biblioteki umieszczone są bramki elektroniczne. Funkcjonuje
także tzw. wrzutnia nocna, umożliwiająca zwroty książek o dowolnej porze.
W w/w pomieszczeniach jest możliwość korzystania z bezprzewodowego Internetu.

Nauka, badania, infrastruktura
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0312

Liczba semestrów:

6

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

licencjat

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

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

180

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

68

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

26

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

56

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

0

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

12

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 1608

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
brak

Ukończenie studiów

Program
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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.

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

SEA_K1_W01

Absolwent zna i rozumie podstawy historii obszaru postradzieckiego w jego
cywilizacyjnym zróżnicowaniu

P6U_W, P6S_WG

SEA_K1_W02

Absolwent zna i rozumie główne cechy i znaczenie warunków geograﬁcznych obszaru
eurazjatyckiego

P6U_W, P6S_WG

SEA_K1_W03

Absolwent zna i rozumie najważniejsze etapy i problemy stosunków
międzynarodowych na obszarze poradzieckim i w najbliższym sąsiedztwie

P6U_W, P6S_WG

SEA_K1_W04

Absolwent zna i rozumie ramową problematykę przemian kulturowych i konfesyjnych
na obszarze Eurazji

P6U_W, P6S_WG

SEA_K1_W05

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

SEA_K1_W06

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu strukturę etniczną obszaru
poradzieckiego

P6U_W, P6S_WG

SEA_K1_W07

Absolwent zna i rozumie najważniejsze cechy systemów politycznych i życia
politycznego w państwach eurazjatyckich

P6U_W, P6S_WG

SEA_K1_W08

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

SEA_K1_W09

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

P6U_W, P6S_WG

SEA_K1_W10

Absolwent zna i rozumie główne problemy ekonomiczne obszaru eurazjatyckiego

P6U_W, P6S_WG

Kod

Treść

PRK

SEA_K1_U01

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

P6U_U, P6S_UW,
P6S_UK

SEA_K1_U02

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

P6U_U, P6S_UW,
P6S_UK

SEA_K1_U03

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

P6U_U, P6S_UW

SEA_K1_U04

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

Umiejętności

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

SEA_K1_K01

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

P6S_KK, P6S_KO,
P6S_KR

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

SEA_K1_K02

Absolwent jest gotów do efektywnego działania w grupie w pracach nad eksploracją
obszaru eurazjatyckiego

P6U_K, P6S_KO

SEA_K1_K03

Absolwent jest gotów do samodzielnego pogłębiania wiedzy o obszarze

P6U_K, P6S_KR

SEA_K1_K04

Absolwent jest gotów do kontynuacji kształcenia na studiach eurazjatyckich drugiego
stopnia i innych studiach w zakresie dyscypliny nauk o polityce i administracji

P6U_K, P6S_KO

Efekty uczenia się
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Plany studiów
W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 14 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru w
tym 3 przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą
uruchomione w danym roku akademickim.

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Dawne dzieje Europy Wschodniej

30

4,0

egzamin

Wprowadzenie do studiów eurazjatyckich z elementami geograﬁi

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Procesy etnopolityczne na obszarze eurazjatyckim

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Język rosyjski

90

6,0

zaliczenie na
O
ocenę

Wychowanie ﬁzyczne

30

-

zaliczenie

O

Szkolenie BHK

4

-

zaliczenie

O

Szkolenie uniwersyteckie

4

-

zaliczenie

O

Przedmiot

Grupa przedmiotów fakultatywnych

O

F

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

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Bezpieczeństwo ekonomiczne Europy Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Bezpieczeństwo ekonomiczne państw Azji Centralnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Bezpieczeństwo ekonomiczne państw Kaukazu Południowego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Doktryny polityczne i prawne obszaru eurazjatyckiego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Doktryna narodowa w rosyjskiej ﬁlozoﬁi politycznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Edukacja i nauka w Rosji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Geopolitics: a Historical and Typological Overview

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Homo (post) sovieticus – portret antropologiczny

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Human – Culture – Technologies. Russian Ideas of Immortality

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Introduction to Modern Diplomacy

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konstytucje na obszarze eurazjatyckim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura rosyjska w Azji Centralnej, Azja Centralna w kulturze
rosyjskiej – wybrane teksty kultury XIX – XXI wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Major Doctrines of Political Thought in the Eurasian Area

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Modernizacja w cieniu Allaha. Współczesny Iran

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Miasto w kulturze rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Nieposłuszeństwo obywatelskie w państwach obszaru
eurazjatyckiego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Nowy Rosjanin (reportaż, beletrystyka, ﬁlm)

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Obraz stosunków rosyjsko-amerykańskich w rosyjskich mediach
po 1991

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

OSCE and the Changing World

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Prawno-ustrojowa ewolucja współczesnej Rosji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosja: gospodarka w służbie polityce

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosyjska myśl polityczna X-XX wiek

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Russian Nationalism: Its Development and Varieties

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Russian Conservatism Throughout Centuries

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosyjska dyplomacja w zarysie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosyjska propaganda medialna

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Systems in Interactions: Culture – Politics – Economics in the Post30
Soviet Area

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tożsamość kulturowa Białorusi. Tradycje a współczesność

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wielka Wojna Ojczyźniana 1941-1945

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Историческое образование в странах евразийского
пространства

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Filozoﬁa

30

4,0

egzamin

O

Cywilizacja Imperium Rosyjskiego

30

4,0

egzamin

O

Komunikacja międzykulturowa

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Ochrona własności intelektualnej

10

1,0

zaliczenie na
O
ocenę

Język rosyjski

90

6,0

zaliczenie na
O
ocenę

Wychowanie ﬁzyczne

30

-

zaliczenie

Przedmiot
Политика памяти в странах евразийского пространства

Semestr 2
Przedmiot

Grupa przedmiotów fakultatywnych

O
F

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

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Bezpieczeństwo ekonomiczne państw Kaukazu Południowego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Bezpieczeństwo ekonomiczne państw Azji Centralnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Bezpieczeństwo ekonomiczne Europy Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Doktryna narodowa w rosyjskiej ﬁlozoﬁi politycznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Doktryny polityczne i prawne obszaru eurazjatyckiego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Edukacja i nauka w Rosji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Geopolitics: a Historical and Typological Overview

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Homo (post) sovieticus – portret antropologiczny

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Introduction to Modern Diplomacy

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Human – Culture – Technologies. Russian Ideas of Immortality

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Kultura rosyjska w Azji Centralnej, Azja Centralna w kulturze
rosyjskiej – wybrane teksty kultury XIX – XXI wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konstytucje na obszarze eurazjatyckim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Major Doctrines of Political Thought in the Eurasian Area

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Modernizacja w cieniu Allaha. Współczesny Iran

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Miasto w kulturze rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Nieposłuszeństwo obywatelskie w państwach obszaru
eurazjatyckiego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Nowy Rosjanin (reportaż, beletrystyka, ﬁlm)

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Obraz stosunków rosyjsko-amerykańskich w rosyjskich mediach
po 1991

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

OSCE and the Changing World

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Prawno-ustrojowa ewolucja współczesnej Rosji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Russian Conservatism Throughout Centuries

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Russian Nationalism: Its Development and Varieties

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosja: gospodarka w służbie polityce

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosyjska dyplomacja w zarysie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosyjska propaganda medialna

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosyjska myśl polityczna X-XX wiek

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Systems in Interactions: Culture – Politics – Economics in the Post30
Soviet Area

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tożsamość kulturowa Białorusi. Tradycje a współczesność

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wielka Wojna Ojczyźniana 1941-1945

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Политика памяти в странах евразийского пространства

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Историческое образование в странах евразийского
пространства

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Semestr 3
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Wprowadzenie do nauk o polityce i administracji

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Historia narodów Kaukazu

30

4,0

egzamin

Polityka i gospodarka ZSRR

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Polityka medialna na obszarze eurazjatyckim

30

3,0

egzamin

Społeczeństwo i kultura współczesnej Rosji

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Język rosyjski

90

6,0

egzamin

Przedmiot

Grupa przedmiotów fakultatywnych

O

O

O
F

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

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Bezpieczeństwo ekonomiczne Europy Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Bezpieczeństwo ekonomiczne państw Kaukazu Południowego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Bezpieczeństwo ekonomiczne państw Azji Centralnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Doktryna narodowa w rosyjskiej ﬁlozoﬁi politycznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Doktryny polityczne i prawne obszaru eurazjatyckiego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Edukacja i nauka w Rosji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Geopolitics: a Historical and Typological Overview

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Homo (post) sovieticus – portret antropologiczny

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Human – Culture – Technologies. Russian Ideas of Immortality

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Introduction to Modern Diplomacy

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura rosyjska w Azji Centralnej, Azja Centralna w kulturze
rosyjskiej – wybrane teksty kultury XIX – XXI wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konstytucje na obszarze eurazjatyckim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Modernizacja w cieniu Allaha. Współczesny Iran

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Major Doctrines of Political Thought in the Eurasian Area

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Miasto w kulturze rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Nieposłuszeństwo obywatelskie w państwach obszaru
eurazjatyckiego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Nowy Rosjanin (reportaż, beletrystyka, ﬁlm)

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Obraz stosunków rosyjsko-amerykańskich w rosyjskich mediach
po 1991

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

OSCE and the Changing World

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Prawno-ustrojowa ewolucja współczesnej Rosji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Russian Nationalism: Its Development and Varieties

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Russian Conservatism Throughout Centuries

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosyjska myśl polityczna X-XX wiek

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosyjska dyplomacja w zarysie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosja: gospodarka w służbie polityce

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosyjska propaganda medialna

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Systems in Interactions: Culture – Politics – Economics in the Post30
Soviet Area

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tożsamość kulturowa Białorusi. Tradycje a współczesność

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wielka Wojna Ojczyźniana 1941-1945

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Историческое образование в странах евразийского
пространства

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Политика памяти в странах евразийского пространства

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Kształtowanie Narodów Azji Środkowej

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Podstawy ekonomii i przedsiębiorczości

30

4,0

egzamin

Przedmiot

Semestr 4
Przedmiot

Plany studiów

O
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Internet i rywalizacja informacyjna na obszarze postradzieckim

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Religie obszaru eurazjatyckiego

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Język rosyjski

60

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

Grupa przedmiotów fakultatywnych

F

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

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Bezpieczeństwo ekonomiczne Europy Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Bezpieczeństwo ekonomiczne państw Azji Centralnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Bezpieczeństwo ekonomiczne państw Kaukazu Południowego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Doktryna narodowa w rosyjskiej ﬁlozoﬁi politycznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Doktryny polityczne i prawne obszaru eurazjatyckiego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Edukacja i nauka w Rosji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Geopolitics: a Historical and Typological Overview

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Human – Culture – Technologies. Russian Ideas of Immortality

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Homo (post) sovieticus – portret antropologiczny

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Introduction to Modern Diplomacy

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura rosyjska w Azji Centralnej, Azja Centralna w kulturze
rosyjskiej – wybrane teksty kultury XIX – XXI wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konstytucje na obszarze eurazjatyckim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Modernizacja w cieniu Allaha. Współczesny Iran

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Major Doctrines of Political Thought in the Eurasian Area

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Miasto w kulturze rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Nieposłuszeństwo obywatelskie w państwach obszaru
eurazjatyckiego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Nowy Rosjanin (reportaż, beletrystyka, ﬁlm)

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Obraz stosunków rosyjsko-amerykańskich w rosyjskich mediach
po 1991

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

OSCE and the Changing World

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Prawno-ustrojowa ewolucja współczesnej Rosji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Russian Conservatism Throughout Centuries

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosyjska myśl polityczna X-XX wiek

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosyjska dyplomacja w zarysie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosja: gospodarka w służbie polityce

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Russian Nationalism: Its Development and Varieties

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosyjska propaganda medialna

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Systems in Interactions: Culture – Politics – Economics in the Post30
Soviet Area

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tożsamość kulturowa Białorusi. Tradycje a współczesność

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wielka Wojna Ojczyźniana 1941-1945

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Политика памяти в странах евразийского пространства

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Историческое образование в странах евразийского
пространства

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Systemy i życie polityczne państw Europy Wschodniej

30

4,0

egzamin

O

Theory of International Relations

30

4,0

egzamin

O

Systemy prawno-administracyjne państw Kaukazu i Azji Środkowej

30

4,0

egzamin

O

Idee i doktryny polityczne na obszarze eurazjatyckim

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Język rosyjski

30

2,0

egzamin

O

Seminarium licencjackie

30

4,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Semestr 5
Przedmiot

Grupa przedmiotów fakultatywnych

Plany studiów

F
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Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

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

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Bezpieczeństwo ekonomiczne Europy Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Bezpieczeństwo ekonomiczne państw Kaukazu Południowego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Bezpieczeństwo ekonomiczne państw Azji Centralnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Doktryna narodowa w rosyjskiej ﬁlozoﬁi politycznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Doktryny polityczne i prawne obszaru eurazjatyckiego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Edukacja i nauka w Rosji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Geopolitics: a Historical and Typological Overview

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Homo (post) sovieticus – portret antropologiczny

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Human – Culture – Technologies. Russian Ideas of Immortality

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Introduction to Modern Diplomacy

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura rosyjska w Azji Centralnej, Azja Centralna w kulturze
rosyjskiej – wybrane teksty kultury XIX – XXI wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Major Doctrines of Political Thought in the Eurasian Area

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Miasto w kulturze rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Nowy Rosjanin (reportaż, beletrystyka, ﬁlm)

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konstytucje na obszarze eurazjatyckim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Russian Conservatism Throughout Centuries

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Russian Nationalism: Its Development and Varieties

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Systems in Interactions: Culture – Politics – Economics in the Post30
Soviet Area

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tożsamość kulturowa Białorusi. Tradycje a współczesność

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Prawno-ustrojowa ewolucja współczesnej Rosji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Rosyjska propaganda medialna

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Obraz stosunków rosyjsko-amerykańskich w rosyjskich mediach
po 1991

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

OSCE and the Changing World

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wielka Wojna Ojczyźniana 1941-1945

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Nieposłuszeństwo obywatelskie w państwach obszaru
eurazjatyckiego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosyjska myśl polityczna X-XX wiek

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Modernizacja w cieniu Allaha. Współczesny Iran

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosyjska dyplomacja w zarysie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Политика памяти в странах евразийского пространства

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosja: gospodarka w służbie polityce

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Историческое образование в странах евразийского
пространства

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Systemy i życie polityczne państw Europy Wschodniej

30

4,0

egzamin

O

Systemy i życie polityczne państw Kaukazu i Azji Środkowej

30

4,0

egzamin

O

Problemy bezpieczeństwa na obszarze eurazjatyckim

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Praktyka tłumaczenia

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Seminarium licencjackie

30

8,0

zaliczenie

Przedmiot

Semestr 6
Przedmiot

Grupa przedmiotów fakultatywnych

O
F

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

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Bezpieczeństwo ekonomiczne Europy Wschodniej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Bezpieczeństwo ekonomiczne państw Azji Centralnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Bezpieczeństwo ekonomiczne państw Kaukazu Południowego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Doktryny polityczne i prawne obszaru eurazjatyckiego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Doktryna narodowa w rosyjskiej ﬁlozoﬁi politycznej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Geopolitics: a Historical and Typological Overview

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Edukacja i nauka w Rosji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Homo (post) sovieticus – portret antropologiczny

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Human – Culture – Technologies. Russian Ideas of Immortality

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Introduction to Modern Diplomacy

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Konstytucje na obszarze eurazjatyckim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura rosyjska w Azji Centralnej, Azja Centralna w kulturze
rosyjskiej – wybrane teksty kultury XIX – XXI wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Modernizacja w cieniu Allaha. Współczesny Iran

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Major Doctrines of Political Thought in the Eurasian Area

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Miasto w kulturze rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Nieposłuszeństwo obywatelskie w państwach obszaru
eurazjatyckiego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Nowy Rosjanin (reportaż, beletrystyka, ﬁlm)

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

OSCE and the Changing World

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Obraz stosunków rosyjsko-amerykańskich w rosyjskich mediach
po 1991

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Prawno-ustrojowa ewolucja współczesnej Rosji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosyjska dyplomacja w zarysie

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosyjska myśl polityczna X-XX wiek

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosja: gospodarka w służbie polityce

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Rosyjska propaganda medialna

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Russian Conservatism Throughout Centuries

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Russian Nationalism: Its Development and Varieties

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Systems in Interactions: Culture – Politics – Economics in the Post30
Soviet Area

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tożsamość kulturowa Białorusi. Tradycje a współczesność

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wielka Wojna Ojczyźniana 1941-1945

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Историческое образование в странах евразийского
пространства

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Политика памяти в странах евразийского пространства

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Dawne dzieje Europy Wschodniej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.110.5cac67d9e8a29.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0222Historia i archeologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

m podstawy historii obszaru postradzieckiego w jego
cywilizacyjnym ujęciu

SEA_K1_W01

zaliczenie ustne
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główne cechy i znaczenie warunków geograﬁcznych
obszaru eurazjatyckiego

W2

SEA_K1_W02

zaliczenie ustne

SEA_K1_U01

zaliczenie ustne

SEA_K1_K01

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:
sporządzić i wykonać projekt dotyczący studiów nad
obszarem eurazjatyckim

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
student gotów do samodzielnego pogłębianie wiedzy
o obszarze

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

analiza problemu

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Doposzczalne są dwie nieobecności

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy

25 / 207

Wprowadzenie do studiów eurazjatyckich z elementami geograﬁi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.110.61fbb195a2d4c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

C2

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

SEA_K1_W01,
SEA_K1_W02,
SEA_K1_W04,
SEA_K1_W05

zaliczenie ustne

SEA_K1_U03

zaliczenie ustne

SEA_K1_K03

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie referatu

10

przygotowanie do egzaminu

15

uczestnictwo w egzaminie

2

poznanie terminologii obcojęzycznej

8

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Studia eurazjatyckie jako interdyscyplinarna dziedzina nauki, znaczenie
wieloaspektowego ujęcia wiedzy o obszarze eurazjatyckich.

W1, U1, K1

Sylabusy
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2.

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

3.

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

W1, U1, K1

4.

Demograﬁa obszaru eurazjatyckiego, prognozy demograﬁczne.

W1, U1, K1

5.

Języki na obszarze eurazjatyckim, zmiany językowe po 1991 roku

W1, U1, K1

6.

Religie na obszarze eurazjatyckim - prawosławie, islam, buddyzm, katolicyzm,
protestantyzm, judaizm

W1, U1, K1

7.

Media na obszarze eurazjatyckim: media rosyjskie; rosyjskojęzyczne, media
narodowe.

W1, U1, K1

8.

Obszar eurazjatycki w ujęciu politycznym: podział administracyjny i ustrój
polityczny.

W1, U1, K1

9.

Państwa obszaru eurazjatyckiego na arenie międzynarodowej polityki

W1, U1, K1

10.

Eurazjatycka Unia Gospodarcza – powstanie i cele

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, gra dydaktyczna,
analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na min. 80% zajęć; zaliczenie - min. 60% punktów z odpowiedzi

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa

Sylabusy
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Procesy etnopolityczne na obszarze eurazjatyckim
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.110.61fbb7d0e1341.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Posiada pogłębioną wiedzę na temat kultur
współczesnego świata eurazjatyckiego

SEA_K1_W06

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę
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W2

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

SEA_K1_W03,
SEA_K1_W07

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

SEA_K1_K02,
SEA_K1_K03

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Potraﬁ samodzielnie i krytycznie uzupełnić wiedzę
na temat obszaru eurazjatyckiego i umiejętności
konieczne w kontaktach z tym obszarem

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

przygotowanie do zajęć

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Etniczność i polityka.

W1, W2, U1, K1

2.

Modernizm, perenializm, prymordializm, krytyka instrumentalistyczna,
etnosymbolizm.

W1, W2, U1, K1

3.

Imperium a państwo narodowe.

W1, W2, U1, K1

4.

Spadek po imperium: pojęcie narodu i pojęcie obywatelstwa.

W1, W2, U1, K1

5.

Etnia i naród. Państwo narodowe. Tożsamość narodowa.

W1, W2, U1, K1

6.

Rozpowszechnienie się i znaczenie nacjonalizmu. Nacjonalizmy na terenach
postradzieckich.

W1, W2, U1, K1

7.

Nacjonalizm etniczny i nacjonalizm obywatelski.

W1, W2, U1, K1

8.

Etniczność jako zasób polityczny. Konstruowanie i polityzacja etniczności.

W1, W2, U1, K1

Sylabusy
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9.

Polityczna rola mniejszości etnicznych. Demokracja i problemy mniejszości
etnicznej.

W1, W2, U1, K1

10.

Istota konﬂiktów etnopolitycznych; typy konﬂiktów etnopolitycznych.

W1, W2, U1, K1

11.

Faktor etniczny w politycznym życiu Rosji.

W1, W2, U1, K1

12.

Prawo nacji na samostanowienie. Główne kolizje prawne w etnopolityce.

W1, W2, U1, K1

13.

Rasizm i ludobójstwo – skrajne formy etnopolityki.

W1, W2, U1, K1

14.

Etniczna problematyka w środkach masowego przekazu. Reklama i kampanie
informacyjne.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład
konwencjonalny, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie ustne, zaliczenie na ocenę Obecność i udział w zajęciach, kolokwium ustne
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Język rosyjski
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

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

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 90

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 90

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 90

Sylabusy
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Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

C2

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

C3

SEMESTR 3: Celem praktycznej nauki języka rosyjskiego jest: - opanowanie języka rosyjskiej publicystyki oraz
mediów w stopniu zaawansowanym - rozumienie ze słuchu oryginalnych radiowych serwisów informacyjnych
w języku rosyjskim - czytanie ze zrozumieniem rosyjskich tekstów publicystycznych - wyszukiwanie oraz
korzystanie z różnorodnych źródeł informacji w języku rosyjskim - opanowanie umiejętności aktywnych, takich jak
parafraza treści informacji w postaci ustnej oraz pisemnej - wypowiedzi na tematy bieżące, w szczególności
dotyczące wydarzeń współczesnych - interakcja, komentarz własny i dyskusja na temat wybranego artykułu
publicystycznego - zaawansowana leksyka związana z zagadnieniami politycznymi, społecznymi, kulturalnymi powtórka i utrwalanie poznanych struktur gramatycznych

C4

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

C5

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

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

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

SEA_K1_W07,
SEA_K1_W08

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

SEA_K1_U01,
SEA_K1_U02,
SEA_K1_U04

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

SEA_K1_K02,
SEA_K1_K03,
SEA_K1_K04

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

90

przygotowanie do zajęć

10

wykonanie ćwiczeń

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
160

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

90

przygotowanie do zajęć

10

wykonanie ćwiczeń

30

Sylabusy
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przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
160

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

90

przygotowanie do zajęć

10

wykonanie ćwiczeń

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
160

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

60

przygotowanie do zajęć

5

wykonanie ćwiczeń

5

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 5

Sylabusy
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Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

przygotowanie do zajęć

3

wykonanie ćwiczeń

3

przygotowanie do egzaminu

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
51

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

SEMESTR 1:
- zasady fonetyczne i ortograﬁczne języka rosyjskiego
- etykieta językowa
- zagadnienia gramatyczne - czasownik, rzeczownik, przymiotnik, zaimek,
liczebniki główne
1.

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

W1, U1, K1

- czytanie i referowanie krótkich tekstów publicystycznych związanych z
zainteresowaniami Studenta
- słownictwo z wiadomości medialnych z zakresu: wypadki drogowe, katastrofy,
polityka, wybory, życie codzienne, akcje protestacyjne, tematyka związana ze
społeczeństwem i kulturą
SEMESTR 2:
- struktury gramatyczne (odmiana czasownika, rzeczownika, zaimka,
przymiotnika, określanie czasu, daty)
- leksyka: wygląd zewnętrzny, ubranie, cechy charakteru, mój dzień, zdrowie i
sport, zakupy, usługi
2.

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

W1, U1, K1

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

Sylabusy
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SEMESTR 3:
- informacja o sytuacji społecznej, politycznej, kulturowej na obszarze
eurazjatyckim
-leksyka: podróże i turystyka, środowisko, ekologia, klimat, pogoda, państwo i
instytucje, kultura
3.

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

W1, U1, K1

- realia społeczno-kulturowe świata rosyjskojęzycznego
- tryb rozkazujący, imieslów, odmiana liczebnika, krótka i pełna forma
przymiotnika
SEMESTR 4:
- uczestnictwo w dyskusji, argumentacja, wyrażanie własnego zdania
(niepewność, aprobata, dezaprobata, perswazja)
- problematyzowanie danego zagadnienia
4.

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

W1, U1, K1

- wypowiedzi na tematy: problemy społeczne obszaru eurazjatyckiego, edukacja,
zatrudnienie, rozrywka, prawa i obowiązki, normy zachowań, podobieństwa i
różnice kulturowe, stereotypy, problematyczne kwestie historyczne)
- idiomy, zwroty frazeologiczne, przysłowia, gniazda słowotwórcze, synonimy,
antonimy
SEMESTR 5:
- audycje radiowe dotyczące zagadnień politycznych, historycznych, kulturowych
na obszarze eurazjatyckim
5.

- stylistyka naukowa

W1, U1, K1

- przygotowanie prezentacji eksperckiej
- utrwalenie struktur gramatyczno-leksykalnych na poziomie B2

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe, konwersatorium językowe, dyskusja, burza mózgów, metoda sytuacyjna,
analiza tekstów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Semestr 2
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, konwersatorium językowe, metody e-learningowe, dyskusja, burza mózgów, metoda sytuacyjna
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Semestr 3
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, konwersatorium językowe, metody e-learningowe, dyskusja, burza mózgów, metoda sytuacyjna
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
egzamin ustny

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

Semestr 4
Metody nauczania:
konwersatorium językowe, metody e-learningowe, dyskusja, burza mózgów, metoda sytuacyjna, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Semestr 5
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, konwersatorium językowe, metody e-learningowe, dyskusja, burza mózgów, metoda sytuacyjna

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
egzamin ustny

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

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

Sylabusy
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Szkolenie uniwersyteckie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.110.5cb0a0ede9c2e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 4

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z formalnymi zasadami akademickimi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

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

SEA_K1_W05

zaliczenie
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W2

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

SEA_K1_W05

zaliczenie

W3

zasady autoprezentacji, doboru stroju w zależności
od typu sytuacji uczelnianych

SEA_K1_W05

zaliczenie

SEA_K1_U02

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
poprawnie sformułować wiadomości mailowe
i tradycyjne pisma adresowane do wykładowców
i pracowników administracji

U1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

4

analiza aktów normatywnych

4

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
8

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
4

ECTS
0.1

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Struktura Uniwersytetu i Wydziału. Krótki rys historyczny.

W1

2.

Tytulatura w życiu akademickim. Zasady powitania/pożegnania, przedstawianie.

W2, U1

3.

Korespondencja: zasady i formy przygotowania pism i listów ze szczególnym
uwzględnieniem netykiety w komunikacji elektronicznej.

W1, W2, U1

4.

Akademicki dress code. Typy strojów i zasady ich doboru. Zachowania w
typowych sytuacjach życia akademickiego: zajęcia dydaktyczne, egzaminy,
W1, W2, W3, U1
zaliczenia, konferencje i sympozja, uroczystości, reprezentacja, badania terenowe.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa.

Sylabusy
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Aby działać efektywniej, trzeba myśleć. Podstawy socjotechniki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

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

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z zagadnieniami prakseologii

C2

Przekazanie studentóm wiedzy z obszaru socjotechniki

C3

Uświadomienie studentom czym jest zjawisko "non violence"

C4

Zapoznanie z róznymi formami oddziaływania na społeczeństwo ze strony państwa

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

SEA_K1_W01,
SEA_K1_W05,
SEA_K1_W07,
SEA_K1_W08

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Student posiada umiejętność rozumienia, analizowania
i interpretowania konkretnych zjawisk społecznych (w SEA_K1_U01,
SEA_K1_U02,
tym politycznych, prawnych i ekonomicznych)
SEA_K1_U03
w kontekście odziaływania przez państwo
na społeczeństwa

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Student powinien posiąść wiedzę o tym, czym jest
socjotechnika

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

SEA_K1_K01,
SEA_K1_K02,
SEA_K1_K03,
SEA_K1_K04

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza problemu

5

analiza źródeł historycznych

10

e-wykład

5

przeprowadzenie badań literaturowych

5

przygotowanie do zajęć

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Przygotowywanie projektów

10

konsultacje

5

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Socjotechnika jako konkretyzacja prakseologii

W1, U1, K1

2.

Klasyczne "czyste" metody działania

W1, U1, K1

3.

Oddziaływania hybrydowe i syndromatyczne

W1, U1, K1

4.

Socjotechnika "non violens", czyli walka bez użycia przemocy

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład
konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne, zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach, aktywna postawa na
zajęciach, przygotowanie projektu, prezentacja
multimedialna połączona z wykładem na zadany
temat
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Bezpieczeństwo ekonomiczne Europy Wschodniej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

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

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Opanowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ekonomicznego państw Europy Wschodniej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student zna podstawowe problemy związane
z bezpieczeństwem ekonomicznym państw Europy
Wschodniej

SEA_K1_W09,
SEA_K1_W10

zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

zaliczenie pisemne

SEA_K1_K02,
SEA_K1_K03

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1

Bezpieczeństwo ekonomiczne Federacji Rosyjskiej - determinanty endogeniczne:
1) potencjał gospodarczy FR (potencjał sektora naftowo-gazowego)
2) stabilność makroekonomiczna FR (PKB, PKB per capita, inﬂacja, bezrobocie)
2.

3) Sprawność państwa i jego systemu gospodarczego

W1, U1

4) polityka gospodarcza Rosji
5) poziom dobrobytu Rosjan (HDI, HPI i inne)
3.

Sylabusy

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

W1, U1

47 / 207

Bezpieczeństwo ekonomiczne Ukrainy - determinanty endogeniczne:
1) potencjał gospodarczy Ukrainy (potencjał sektora naftowo-gazowego)
2) stabilność makroekonomiczna Ukrainy (PKB, PKB per capita, inﬂacja,
bezrobocie)
4.

W1, U1, K1
3) Sprawność państwa i jego systemu gospodarczego
4) polityka gospodarcza Ukrainy
5) poziom dobrobytu obywateli Ukrainy (HDI, HPI i inne)
Bezpieczeństwo ekonomiczne Ukrainy - determinanty egzogeniczne:
1) przynależność Ukrainy do ugrupowań integracyjnych o sformalizowanej
strukturze
2) sytuacja w otoczeniu międzynarodowym Ukrainy

5.

W1, U1, K1

3) Relacje Ukrainy z Rosją
Bezpieczeństwo ekonomiczne Białorusi - determinanty endogeniczne:
1) potencjał gospodarczy Białorusi (potencjał sektora naftowo-gazowego)
2) stabilność makroekonomiczna Białorusi (PKB, PKB per capita, inﬂacja,
bezrobocie)
6.

W1, U1
3) Sprawność państwa i jego systemu gospodarczego
4) polityka gospodarcza Białorusi
5) poziom dobrobytu obywateli Białorusi (HDI, HPI i inne)
Bezpieczeństwo ekonomiczne Białorusi - determinanty egzogeniczne:
1) przynależność Białorusi do ugrupowań integracyjnych o sformalizowanej
strukturze
2) sytuacja w otoczeniu międzynarodowym Białorusi

7.

W1, U1, K1

3) Relacje Białorusi z Rosją

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Bezpieczeństwo ekonomiczne państw Azji Centralnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.13F0.1559132371.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Opanowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ekonomicznego państw Azji Centralnej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student zna podstawowe problemy związane
z bezpieczeństwem ekonomicznym państw Azji
Centralnej

SEA_K1_W09,
SEA_K1_W10

zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

zaliczenie pisemne

SEA_K1_K02,
SEA_K1_K03

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1

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

W1, U1
3) Sprawność państwa i jego systemu gospodarczego
4) polityka gospodarcza Kazachstanu
5) poziom dobrobytu Kazachów (HDI, HPI i inne)

3.

Sylabusy

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

W1, U1
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4.

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

W1, U1

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

5.

6.

Bezpieczeństwo ekonomiczne Uzbekistanu - determinanty egzogeniczne:
1) przynależność Uzbekistanu do ugrupowań integracyjnych o sformalizowanej
strukturze
2) sytuacja w otoczeniu międzynarodowym Uzbekistanu
3) relacje Uzbekistanu z Rosją
Bezpieczeństwo ekonomiczne Turkmenistanu - determinanty endogeniczne:
1) potencjał gospodarczy Turkmenistanu (potencjał sektora gazu ziemnego)
2) stabilność makroekonomiczna Turkmenistanu (PKB, PKB per capita, inﬂacja,
bezrobocie)

W1, U1

W1, U1

3) sprawność państwa i jego systemu gospodarczego
4) polityka gospodarcza Turkmenistanu
5) poziom dobrobytu Turkmenów (HDI, HPI i inne)
7.

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

W1, U1, K1

8.

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

W1, U1, K1

9.

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

W1, U1, K1

10.

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

W1, U1, K1

11.

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

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Bezpieczeństwo ekonomiczne państw Kaukazu Południowego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

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

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Opanowanie wiedzy na temat bezpieczeństwa ekonomicznego państw Kaukazu Południowego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student zna podstawowe problemy związane
z bezpieczeństwem ekonomicznym państw Kaukazu
Południowego

SEA_K1_W09,
SEA_K1_W10

zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

zaliczenie pisemne

SEA_K1_K02,
SEA_K1_K03

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1

2.

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

W1, U1

3.

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

W1, U1

Sylabusy
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4.

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

W1, U1

5.

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

W1, U1, K1

6.

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

W1, U1, K1

7.

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

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Doktryny polityczne i prawne obszaru eurazjatyckiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

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

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

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

SEA_K1_W07

zaliczenie na ocenę
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W2

Student zna genezę i głównych przedstawicieli
poszczególnych doktryn prawnych i politycznych
na obszarze eurazjatyckim.

SEA_K1_W05,
SEA_K1_W07

zaliczenie na ocenę

W3

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

SEA_K1_W05,
SEA_K1_W07

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ omówić główne założenia doktrynalne
państw eurazjatyckich.

SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U2

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

SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U3

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

SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U4

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

SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

zaliczenie na ocenę

SEA_K1_K03,
SEA_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

19

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Podczas kursu przedstawione zostaną:
1. Najważniejsze doktryny polityczne i prawne Rosji oraz obszaru eurazjatyckiego,
a także ich czołowi przedstawiciele.
2. Geneza współczesnych doktryn politycznych i prawnych na obszarze
eurazjatyckim i związki pomiędzy nimi.

1.

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

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwencjonalny, seminarium
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie pisemne na ocenę.
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Doktryna narodowa w rosyjskiej ﬁlozoﬁi politycznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

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

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

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

SEA_K1_W01,
SEA_K1_W03,
SEA_K1_W04

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę
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W2

Student identyﬁkuje główne postacie i kierunki
rosyjskiej ﬁlozoﬁi politycznej.

SEA_K1_W01,
SEA_K1_W03,
SEA_K1_W04

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

U2

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

SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

K1

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

SEA_K1_K01,
SEA_K1_K02,
SEA_K1_K03

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

K2

Student jest gotów do samodzielnego pogłębiania
wiedzy o obszarze.

SEA_K1_K03

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

"Samodzierżawie, prawosławie, ludowość" - Serigiej Uwarow i Stiepan Szewyriow.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

2.

Naród na peryferiach historii. Piotr Czaadajew.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

3.

Idea narodowa u Słowianoﬁlów.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

4.

Aleksander Hercen, Nikołaj Czernyszewski - lud przyszłością Rosji.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

5.

Piotr Ławrow - dług inteligencji wobec narodu.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

6.

Michaił Bakunin - rewolucyjne oblicze narodu.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Sylabusy
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7.

Gieorgij Plechanow - "ziemia i wola".

W1, W2, U1, U2, K1, K2

8.

Idea narodowa Fiodora Dostojewskiego i Lwa Tołstoja.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

9.

Krytyka narodowego mesjanizmu - Nikołaj Bierdiajew.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

10.

Inteligencja a naród Gieorgij Fiedotow.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

11.

Wychować naród ku wolności - Ilja Iljin.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

12.

Naród a cywilizacja - Nikołaj Danilewski.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

13.

Krytyka idei narodowej Konstantyn Leontjew.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

14.

Idea euracjanizmu - etnos a nie naród.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

15.

Narodowa monarchia Iwana Sołoniewicza.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, burza mózgów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie ustne, zaliczenie na ocenę obecność i udział w zajęciach, kolokwium ustne
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Edukacja i nauka w Rosji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

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

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna historię zmian w edukacji rosyjskiej w XX
wieku oraz główne tendencje w przekształceniach
i rozwoju rosyjskiej/radzieckiej nauki

SEA_K1_W01,
SEA_K1_W07,
SEA_K1_W08

zaliczenie ustne

W2

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

SEA_K1_W01,
SEA_K1_W07

zaliczenie ustne

SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

zaliczenie ustne

SEA_K1_K01,
SEA_K1_K02,
SEA_K1_K03

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie referatu

8

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie do egzaminu

17

uczestnictwo w egzaminie

2

analiza dokumentów programowych

7

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
109

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy

63 / 207

Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1, W2

2.

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

W2, U1, K1

3.

Nauka w Rosji dzisiaj - przekształcenia w nauce rosyjskiej po 1991 roku - odejście
od marksizmu-leninizmu w naukach społecznych; regres nauki w dziedzinach
priorytetowych, przekształcenia w obrębie systemu szkolnictwa wyższego
(edukacja płatna i bezpłatna, popularne obecnie kierunki studiów i najsilniejsze
W2, U1, K1
uczelnie rosyjskie, Uniwersytety Federalne); uwolnienie dostępu do archiwów i
rozwój rosyjskich badań historycznych; ewolucja priorytetów w polityce państwa w
obszarze nauki; sylwetki ministrów oświaty i nauki we współczesnej Rosji

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na min. 80% zajęć; zaliczenie - min. 60% poprawnych
odpowiedzi

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa

Sylabusy
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Geopolitics: a Historical and Typological Overview
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

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

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zaznajomienie z głównymi trendami w geopolityce.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna i rozumie najważniejsze kierunki
w rozwoju geopolityki.

SEA_K1_W02,
SEA_K1_W03,
SEA_K1_W09

zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

SEA_K1_U02

zaliczenie pisemne

SEA_K1_K03

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do samodzielnego pogłębiania
wiedzy na studiowanym obszarze.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

45

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Deﬁnicja geopolityki. Główne pytania i dylematy.

W1, U1, K1

2.

Geopolityka przed powstaniem pojęcia: myśl F. Lista i F. Ratzla.

W1, U1, K1

3.

Podstawy dojrzałej geopolityki - dzieło R. Kjellena.

W1, U1, K1

4.

Teorie potęgi morskiej A.T. Mahana i J. Corbetta.

W1, U1, K1

5.

Teorie potęgi kontynentalnej H. Mackindera i K. Haushofera; pojęcia Heartlandu i
Światowej Wyspy.

W1, U1, K1

6.

Spykeman i teoria Rimlandu.

W1, U1, K1

7.

Teoria wojny pacyﬁcznej Homera Lea.

W1, U1, K1

8.

Idea "Mitteleuropy": Felix zu Schwarzenberg i Friedrich Naumann.

W1, U1, K1

9.

Postacie Idei Międzymorza

W1, U1, K1

10.

Koncepcje potęgi powietrznej G. Rennera i Alexandra de Severskiego.

W1, U1, K1

11.

Geopolityka zimnej wojny. Wielka Szachownica Brzezińskiego przeciwko
koncepcjom sowieckim.

W1, U1, K1

12.

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

W1, U1, K1

Sylabusy
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13.

Wielki Limitrof i Wyspa Rosja Wadima Cymburskiego.

W1, U1, K1

14.

Problem kategorii współczesnej geopolityki: metageopolityka (N. Al-Rodhan).

W1, U1, K1

15.

Japanese geopolitics vs Japan in western geopolitics/Geopolityka Japończyków a
zachodnia geopolityka na temat Japonii.

W1, U1, K1

16.

Chiny jako geopolityczna potęga. Perspektywa zderzenia?

W1, U1, K1

17.

Geopolityka geograﬁcznohistoryczna S.B. Cohena.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Min. 50% punktów testu końcowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Homo (post) sovieticus – portret antropologiczny
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

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

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z portretem antropologicznym homo sovieticusa

C2

Uświadomienie słuchaczom skutków ideologicznego eksperymentu antropologicznego w ZSRR.

C3

Reﬂeksja nad zagadnieniem współczesnego oblicza homo (post) sovieticusa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna swoiste cechy homo sovieticusa i rozumie
okoliczności powstania nowego typu
antropologicznego człowieka.

SEA_K1_W01,
SEA_K1_W04

esej

W2

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

SEA_K1_W01,
SEA_K1_W04

esej

W3

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

SEA_K1_W01,
SEA_K1_W06,
SEA_K1_W07

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ zdeﬁniować i opisać antropologiczny
model człowieka - homo sovieticusa

SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

esej

U2

Student potraﬁ ocenić długofalowe skutki
ideologicznego i antropologicznego eksperymentu
doby radzieckiej

SEA_K1_U03

esej

SEA_K1_K03,
SEA_K1_K04

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie eseju

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ustalenia terminologiczne. Antropologiczny zarys problemu.

W1, U1

2.

Historyczne i polityczne czynniki róznorodności etnicznej Eurazji.

W1, W3, U1

3.

Ideologia marksistowsko-leninowska jako podstawa życia społecznego i
politycznego państwa radzieckiego.

W1, W3, U2

Sylabusy
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4.

Metody formowania homo sovieticusa. Wpływ ideologii na poszczególne kategorie
życia człowieka w ZSRR.

W1, W2, W3, U1, U2

5.

Wychowanie w ZSRR. Rodzina w ideologii komunistycznej.

W1, U1

6.

Kultura jako instrument tworzenia nowego człowieka.

W2, W3, U2

7.

Homo sovieticus w rosyjskiej literaturze wolnej.

W1, W2, U1, U2

8.

Rozpad ZSRR. Desowietyzacja. Tożsamość narodowa a rozpad imperium.

W2, W3, U2, K1

9.

Homo post sovieticus: ewolucja, cechy charakterystyczne, prognozy.

W1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
grywalizacja, analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności)

Sylabusy
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Human – Culture – Technologies. Russian Ideas of Immortality
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

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

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

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

SEA_K1_W04

prezentacja
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

SEA_K1_U01

prezentacja

SEA_K1_K01

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

analiza problemu

10

analiza wymagań

5

konsultacje

5

przeprowadzenie badań literaturowych

20

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie referatu

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, metoda sytuacyjna, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
prezentacja tematu w czasie zajęć + poprowadzenie dyskusji

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2

Sylabusy
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Introduction to Modern Diplomacy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

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

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

SEA_K1_W01,
SEA_K1_W02,
SEA_K1_W04,
SEA_K1_W05,
SEA_K1_W07,
SEA_K1_W09

zaliczenie pisemne

SEA_K1_U01,
SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

zaliczenie pisemne

SEA_K1_K01,
Student jest otwarty na zrozumienie różnych poglądów SEA_K1_K02,
SEA_K1_K03,
na bieżące wydarzenia na scenie dyplomatycznej.
SEA_K1_K04

zaliczenie pisemne

Student posiada ogólną wiedzę z zakresu
współczesnej dyplomacji.

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ napisać krótką notatkę analityczną
dotyczącą najważniejszych zagadnień
dyplomatycznych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zmieniająca się natura dyplomacji

W1, U1, K1

2.

Aktorzy polityczni: Prezydent, Premier i Minister Spraw Zagranicznych

W1, U1, K1

3.

Współczesna Misja Dyplomatyczna

W1, U1, K1

4.

Organizacje międzynarodowe i dyplomacja

W1, U1, K1

5.

Dyplomacja dwustronna

W1, U1, K1

6.

Dyplomacja wielostronna

W1, U1, K1

7.

Negocjacje i mediacje

W1, U1, K1

8.

Dyplomacja gospodarcza

W1, U1, K1

Sylabusy
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9.

Dyplomacja kulturalna i publiczna

W1, U1, K1

10.

Sprawy konsularne

W1, U1, K1

11.

Dyplomacja i prawo międzynarodowe, Konwencje wiedeńskie o stosunkach
dyplomatycznych i konsularnych

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, gra dydaktyczna, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.

Sylabusy
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Konstytucje na obszarze eurazjatyckim
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

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

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna podstawy systemów konstytucyjnych
poszczególnych państw obszaru eurazjatyckiego.

SEA_K1_W05,
SEA_K1_W07

zaliczenie na ocenę
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W2

Student rozumie historyczne i polityczne
uwarunkowania poszczególnych systemów
konstytucyjnych na obszarze eurazjatyckim.

SEA_K1_W05,
SEA_K1_W07

zaliczenie na ocenę

W3

Student rozumie specyﬁkę systemów prezydenckich
i autorytarnych na obszarze eurazjatyckim.

SEA_K1_W05,
SEA_K1_W07

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U2

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

SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

zaliczenie na ocenę

Student jest gotów do samodzielnej, krytycznej analizy
SEA_K1_K03,
treści konstytucji oraz innych aktów prawnych państw
SEA_K1_K04
obszaru eurazjatyckiego.

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

uczestnictwo w egzaminie

1

analiza aktów normatywnych

29

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Podczas kursu przedstawione zostaną:
1. Historia i źródła systemów konstytucyjnych na obszarze eurazjatyckim ze
szczególnym uwzględnieniem konstytucjonalizmu rosyjskiego.
2. Treść i analiza systemów konstytucyjnych w poszczególnych państwach
obszaru eurazjatyckiego oraz współzależności między nimi.

1.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

3. Rozbieżności między treścią konstytucji poszczególnych państw obszaru
eurazjatyckiego a ich praktyką polityczną.
4. Rola czynnika prezydenckiego w kształtowaniu systemów autorytarnych i
ograniczaniu swobód demokratycznych.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie pisemne na ocenę.
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Kultura rosyjska w Azji Centralnej, Azja Centralna w kulturze rosyjskiej –
wybrane teksty kultury XIX – XXI wieku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

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

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie zjawisko przenikania się kultur rosyjskiej i centralnoazjatyckiej

SEA_K1_W01,
SEA_K1_W04

zaliczenie pisemne

W2

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

SEA_K1_W01,
SEA_K1_W04

zaliczenie pisemne

SEA_K1_U02

zaliczenie pisemne

SEA_K1_K02

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

45

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1, W2, U1, K1

2.

Ekspansja Imperium Rosyjskiego na obszarze Azji Centralnej w zwierciadle prac
rosyjskich malarzy. W. Wereszczagin. N. Karazin.

W1, W2, U1, K1

3.

Przyroda, tradycje i obyczaje kultur Azji Centralnej na rosyjskich płótnach. R.
Zommer. A. Swietosławski. P. Kuzniecow.

W1, W2, U1, K1

4.

Rosyjska nauka w Azji Centralnej. Postać Lwa Gumiliowa.

W1, W2, U1, K1

5.

Kultura i edukacja Tadżykistanu i Uzbekistanu a kultura radziecka. Twórczość S.
Ajni.

W1, W2, U1, K1

Sylabusy
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6.

Temat Azji Centralnej w literaturze rosyjskiej. Twórczość A. Sołżenicyna.

W1, W2, U1, K1

7.

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

W1, W2, U1, K1

8.

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

W1, W2, U1, K1

9.

Sytuacja kobiety w społeczeństwie rosyjskim i uzbeckim w XXI wieku. Rola
zachodnioeuropejskich wartości w kształtowaniu się kobiecych postaw.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne obecność na zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagana znajomość języka rosyjskiego w stopniu umożliwiającym zrozumienie wykorzystanych materiałów

Sylabusy

82 / 207

Major Doctrines of Political Thought in the Eurasian Area
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

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

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Dokonanie przeglądu historii rosyjskiej myśli politycznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

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

SEA_K1_W03,
SEA_K1_W04,
SEA_K1_W06,
SEA_K1_W07

zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ dokonywać klasyﬁkacji doktryn
politycznych na obszarze Eurazji.

SEA_K1_U02

zaliczenie pisemne

SEA_K1_K03

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

45

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Doktryny konserwatywne: od staroobrzędowców do ideologii basmaczy.

W1, U1, K1

2.

Liberalizm na obszarze eurazjatyckim: od liberalizmu lat 1840-tych przez
dżadidów do "Jabłoka".

W1, U1, K1

3.

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

4.

Anarchizm w Rosji i na terenie Ukrainy.

W1, U1, K1

5.

Formy nacjonalizmu rosyjskiego. Spektrum nacjonalistów ukraińskich: od
akkontrakulturacji do nazizmu.

W1, U1, K1

6.

Komunizm i jego odmiany: mienszewizm, bolszewizm leninowski a stalinizm i
trockizm.

W1, U1, K1

7.

Makronacjonalizmy obszaru eurazjatyckiego: panslawizm, panturkizm,
panislamizm.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie min. 50% punktów testu zaliczeniowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Sylabusy
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Modernizacja w cieniu Allaha. Współczesny Iran
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.13F0.1590061160.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

C2

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

C3

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

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

SEA_K1_W03,
SEA_K1_W04

zaliczenie na ocenę

SEA_K1_U03

zaliczenie na ocenę

SEA_K1_K02,
SEA_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

58

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Pojęcie modernizacji: początki procesów modernizacyjnych w Iranie, prekursorzy i
pionierzy, obszary zderzeń. Matryca kulturowa Iranu a nowatorskie i całościowe
projekty przemian społeczno-politycznych. Periodyzacja procesu modernizacji.
Współzależności między polityką, społeczeństwem wraz z jego mentalnością a
zasobami gospodarczymi. Duchowieństwo szyickie jako spirytus movens procesów W1, U1, K1
modernizacyjnych. Grupy świeckiej inteligencji a ich koncepcje przemian
modernizacyjnych. Modernizacja Iranu jako problem stabilności regionu i
bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym oraz globalnym. Mechanizmy przemian
modernizacyjnych a stabilność systemu państwowo-społecznego.

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
test opisowo-problemowy w wyznaczonym terminie, czasie sesji
egzaminacyjnej

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Miasto w kulturze rosyjskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

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

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student ma wiedzę o roli miasta w kulturze rosyjskiej

SEA_K1_W01,
SEA_K1_W02,
SEA_K1_W04

Dyskusja, egzamin ustny
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W2

student ma świadomość wzajemnej zależności
przemian społecznych i kulturowych
z funkcjonowaniem miast rosyjskich.

SEA_K1_W01,
SEA_K1_W02,
SEA_K1_W04

Dyskusja, egzamin ustny

W3

student ma wiedzę o najważniejszych aspektach
kulturowego obrazu rosyjskiego miasta

SEA_K1_W01,
SEA_K1_W04

Dyskusja, egzamin ustny

SEA_K1_U02

Dyskusja, egzamin ustny

SEA_K1_K03

Dyskusja, egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

40

przygotowanie referatu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Miasto staroruskie i jego mieszkańcy.

W1, W2, W3, U1

2.

Rosyjskie stolice. Moskiewsko-petersburskie antynomie.

W2, W3, U1

3.

Rosyjska metropolia vs. miasto prowincjonalne.

W1, W3, U1, K1

4.

Miasta syberyjskie. Od ostrogu do miasta-utopii.

W1, W2, W3, U1, K1

5.

Rosyjski styl w architekturze.

W1, W3, U1, K1

6.

Ideologiczny wymiar radzieckich przestrzeni miejskich. Miasto jako instrument
władzy.

W1, W2, U1

7.

Społeczny i kulturowy wymiar postradzieckich przemian przestrzeni miejskich.
„Monogoroda”.

W1, W2, W3, U1, K1

Sylabusy
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8.

Teksty miejskie w kulturze rosyjskiej.

W1, W2, W3, U1, K1

9.

Moskwa i Petersburg jako teksty kultury.

W1, W2, W3, U1, K1

10.

Rosyjskie postrzeganie miast zachodnich (Rzym, Wenecja, Warszawa, Berlin,
Paryż, Nowy Jork).

W1, U1, K1

11.

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

W2, W3, U1, K1

12.

Obraz miasta w malarstwie rosyjskim.

W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

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

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z zagadnieniami nieposłuszeństwa obywatelskiego i jego funkcjonowania

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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SEA_K1_W01,
SEA_K1_W04,
SEA_K1_W05,
SEA_K1_W07,
SEA_K1_W08

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U1

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

SEA_K1_U01,
SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

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

SEA_K1_U01,
SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U3

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

SEA_K1_U01,
SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

SEA_K1_K01,
SEA_K1_K02,
SEA_K1_K03,
SEA_K1_K04

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W1

student posiada pogłębioną wiedzę o systemach
politycznych i regulacjach prawnych współczesnej
Rosji i państwach obszaru eurazjatyckiego

Umiejętności – Student potraﬁ:

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

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie referatu

10

analiza źródeł historycznych

10

przygotowanie do zajęć

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Obywatelskie nieposłuszeństwo jako akt przeciwny nakazowi prawa

W1, U1, U2, U3, K1

2.

Kontekst polityczny obywatelskiego nieposłuszeństwa

W1, U1, U2, U3, K1

3.

Przyczyny i cele biernego oporu

W1, U1, U2, U3, K1

4.

Przemoc w aktach nieposłuszeństwa obywatelskiego

W1, U1, U2, U3, K1

5.

Usprawiedliwienie nieposłuszeństwa obywatelskiego

W1, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład
konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne, zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach, przygotowanie do zajęć i
aktywna postawa w ich trakcie, przygotowanie
prezentacji na zadany temat
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Nowy Rosjanin (reportaż, beletrystyka, ﬁlm)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

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

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

C2

Zapoznanie studentów z wizerunkiem Nowego Rosjanina (ewolucja pojęcia)

C3

Zapoznanie studenta z obrazem Nowego Rosjanina odzwierciedlonym w kulturze

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie sytuację społeczno-polityczną
Rosji po transformacji ustrojowej

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

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

SEA_K1_U01,
SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03,
SEA_K1_U04

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

SEA_K1_K01,
SEA_K1_K02,
SEA_K1_K03,
SEA_K1_K04

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ określić obraz Nowego Rosjanina
w kulturze

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do publicznej debaty związanej
z wizerunkiem Nowego Rosjanina

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

analiza badań i sprawozdań

30

analiza i przygotowanie danych

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Nowy Rosjanin jako specyﬁczna kategoria antropologiczna

W1

2.

Nowy Rosjanin vs oligarcha

W1, U1

3.

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

W1, U1

4.

Nowy Rosjanin w ﬁlmie fabularnym i dokumentalnym, w reportażu i beletrystyce

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne, zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie ustne (rozmowa)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach. Ogólna orientacja w przemianach społeczno-gospodarczych Rosji po upadku ZSRR

Sylabusy
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Obraz stosunków rosyjsko-amerykańskich w rosyjskich mediach po 1991
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

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

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0321Dziennikarstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

SEA_K1_W07

zaliczenie na ocenę

W2

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

SEA_K1_W08

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza problemu

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W2

2.

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

W1, W2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność, test pisemny
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OSCE and the Changing World
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

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

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

zaliczenie pisemne

SEA_K1_U01,
SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

zaliczenie pisemne

SEA_K1_K01,
Student jest otwarty na zrozumienie różnych poglądów SEA_K1_K02,
SEA_K1_K03,
dotyczących OBWE.
SEA_K1_K04

zaliczenie pisemne

Student posiada w ogólną wiedzę na temat OBWE.

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ napisać krótką notatkę analityczną
dotyczącą najważniejszych zagadnień OBWE.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Krótka historia OBWE

W1, U1, K1

2.

Różnorodność członków OBWE

W1, U1, K1

3.

Wymiar ludzki OBWE

W1, U1, K1

4.

OBWE i zapobieganie konﬂiktom

W1, U1, K1

5.

ODIHR – wybory w przestrzeni postsowieckiej

W1, U1, K1

6.

Białoruś i Federacja Rosyjska wobec OBWE

W1, U1, K1

7.

Ukraina i OBWE

W1, U1, K1

Sylabusy
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8.

Mołdawia i OBWE

W1, U1, K1

9.

Kaukaz Południowy i OBWE

W1, U1, K1

10.

Azja Środkowa i OBWE

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, gra dydaktyczna, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład
konwencjonalny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.

Sylabusy
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Prawno-ustrojowa ewolucja współczesnej Rosji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

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

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student rozumie przyczyny, naturę i kierunek zmian
ustrojowych zachodzących we współczesnej Rosji.

SEA_K1_W07

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U2

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

SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

zaliczenie na ocenę

SEA_K1_K03,
SEA_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza problemu

30

przygotowanie do zajęć

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

29

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

10

analiza aktów normatywnych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

105 / 207

W trakcie kursu zostaną poruszone następujące zagadnienia:
1. Historyczne uwarunkowania obecnego systemu prawno-ustrojowego Rosji,
2. Związki prawne i ustrojowe pomiędzy ZSRR a współczesną Rosją,
1.

W1, U1, U2, K1
3. Przyczyny niepowodzenia przemian demokratycznych w Rosji,
4. Analiza konstytucji i innych aktów normatywnych współczesnej Rosji,
5. Prawne źródła autorytaryzmu w Rosji,

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie pisemne na ocenę.
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Rosja: gospodarka w służbie polityce
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

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

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

C2

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu
polityki gospodarczej państwa a także konstrukcje
teoretyczne opisujące wzajemne powiązania polityki
państwa i ekonomii

SEA_K1_W10

zaliczenie ustne

W2

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

SEA_K1_W10

zaliczenie ustne

W3

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

SEA_K1_W03,
SEA_K1_W10

zaliczenie ustne

SEA_K1_U02

zaliczenie ustne

SEA_K1_K02,
SEA_K1_K03

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

poznanie terminologii obcojęzycznej

6

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

8

przygotowanie do egzaminu

17

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie prezentacji multimedialnej

6

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

16

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1

2.

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

W2

3.

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

W2

4.

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

W2

5.

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

W2, W3

6.

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

W2, W3

7.

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

W2, W3, U1

8.

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

W3, U1, K1

Sylabusy
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9.

Polityka gospodarcza Rosji po 2006 roku: rywalizacja siłowików (Sieczin; Szojgu,
Rogozin) i technokratów (German Gref, Aleksiej Kudrin) o wpływy w gospodarce;
konsolidacja najważniejszych działów gospodarki (wielkie korporacje państwowe w
gospodarce rosyjskiej); pojawienie się instrumentów obronnych przed zjawiskiem
W3, U1, K1
"petrostate" (Fundusz Stabilizacyjny; Fundusz Rezerwowy; Fundusz Dobrobytu
Narodowego; Fundusz Inwestycyjny; Priorytetowe Projekty Narodowe); kryzys
ﬁnansowy 2008/09 i zmiana polityki gospodarczej; kryzys gospodarczy po 2014
roku i program substytucji importu. Wpływ sankcji na gospodarkę rosyjską po
rozpoczęciu wojny na Ukrainie (2022 rok).

10.

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

W3, U1, K1

11.

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

W3, U1, K1

12.

Przemysł kosmiczny w służbie polityce: radziecki program lotów kosmicznych;
korporacja Roskosmos i jej znaczenie w polityce Rosji; plan rozwoju przemysłu
W3, U1, K1
kosmicznego Rosji (wycofanie się z Bajkonuru i budowa kosmodromu Wostocznyj);
relacje rosyjsko-kazachskie w kontekście przemysłu kosmicznego;

13.

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

W3, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra
dydaktyczna
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na min. 80% zajęć; zaliczenie - min. 60% punktów z odpowiedzi

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

Sylabusy
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Rosyjska myśl polityczna X-XX wiek
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.13F0.1587571861.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

C2

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

C3

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

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

SEA_K1_W01,
SEA_K1_W03,
SEA_K1_W05,
SEA_K1_W07,
SEA_K1_W09

zaliczenie pisemne,
projekt, esej, prezentacja

SEA_K1_U01,
SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

zaliczenie pisemne,
projekt, esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student ma świadomość znaczenia wpływu rosyjskiej
myśli politycznej na odbiór życia społecznopolitycznego Rosji

SEA_K1_K02,
SEA_K1_K03,
SEA_K1_K04

zaliczenie pisemne,
projekt, esej, prezentacja

K2

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

SEA_K1_K02,
SEA_K1_K03,
SEA_K1_K04

zaliczenie pisemne,
projekt, esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

przygotowanie pracy semestralnej

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

przeprowadzenie badań literaturowych

5

przygotowanie do zajęć

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

analiza źródeł historycznych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
115

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Argumenty polityczne Iwana Groźnego i Andrieja Kurbskiego.

W1, U1, K1, K2

2.

Oﬁcjalna ideologia pierwszych Romanowów i jej relacja do idei oświeceniowych.

W1, U1, K1, K2

3.

Prawno-liberalna koncepcja Desnickiego. Myśl opozycji „staroszlacheckiej”.

W1, U1, K1, K2

4.

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

5.

Oblicza doktryny słowianoﬁlskiej. Programy panslawistyczne.

W1, U1, K1, K2

6.

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

W1, U1, K1, K2

7.

Anarchizm: kolektywistyczny Michaiła Bakunina i anarchokomunizm Kropotkina;
późniejsze formy anarchizmu rosyjskiego: anarchomistycyzm.

W1, U1, K1, K2

8.

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

W1, U1, K1, K2

9.

Smienowiechostwo. Ideokratyczna doktryna euroazjatyzmu.

W1, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, projekt, esej,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach Aktywna postawa Zaliczenie na
ocenę pozytywną testu końcowego obejmującego
treść wykładów i literaturę przedmiotu
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Russian Nationalism: Its Development and Varieties
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

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

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

SEA_K1_W01,
Student zna i rozumie najważniejsze kierunki rosyjskiej SEA_K1_W03,
SEA_K1_W04,
myśli nacjonalistycznej.
SEA_K1_W06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

SEA_K1_U01,
SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

zaliczenie pisemne

SEA_K1_K03

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

45

przygotowanie do testu zaliczeniowego

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Korzenie nacjonalizmu rosyjskiego: odrębność religijna i cywilizacyjna.

W1, U1, K1

2.

Słowianoﬁlstwo jako nacjonalizm romantyczny i antyakulturacyjny.

W1, U1, K1

3.

Poczwiennictwo a panslawizm.

W1, U1, K1

4.

Bizantynizm Leontjewa jako rodzaj nacjonalizmu i wielkomocarstwowy
nacjonalizm Fiodora Tiutczewa.

W1, U1, K1

5.

Konserwatywny nacjonalizm Czarnej Sotni.

W1, U1, K1

6.

Nacjonalizm okresu międzywojennego. Dzieło Iljina.

W1, U1, K1

7.

Eurazjatyzm jako rodzaj nacjonalizmu.

W1, U1, K1

8.

Nacjonalistyczne skrzydło dysydentów okresu komunistycznego.

W1, U1, K1

9.

Współczeny nacjonalizm i jego dywergencja: wielkomocarstwowcy a nacjonaliści
etniczni.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Min. 50% punktów testu końcowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Sylabusy
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Russian Conservatism Throughout Centuries
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

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

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie z głównymi nurtami rosyjskiego konserwatyzmu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna i rozumie różnorakie formy rosyjskiego
konserwatyzmu.

SEA_K1_W01,
SEA_K1_W04,
SEA_K1_W06

zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

zaliczenie pisemne

SEA_K1_K03

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

45

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Istota konserwatyzmu. Cechy specyﬁczne konserwatyzmu rosyjskiego.

W1, U1, K1

2.

Ruch staroobrzedowców jako pierwotna forma konserwatyzmu.

W1, U1, K1

3.

Opozycja szlachecka w XVIII w. Utopia księcia Szczerbatowa.

W1, U1, K1

4.

Nikołaj Karamzin i jego doktryna monarchiczna.

W1, U1, K1

5.

Słowianoﬁlstwo jako konserwatywna utopia.

W1, U1, K1

6.

Doktryna oﬁcjalnej ludowości hr. S. Uwarowa.

W1, U1, K1

7.

Konstantin Leontjew jego retrospektywny plan restytucji dawnego Bizancjum.

W1, U1, K1

8.

Konserwatyści czasu reakcji. Pobiedonoscew i S-ka.

W1, U1, K1

9.

Konserwatywne idee wsród opozycji antykomunistycznej.

W1, U1, K1

10.

Czy istnieje konserwatyzm w Rosji po rozpadzie ZSRR?

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Min. 50% punktów testu zaliczeniowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Sylabusy
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Rosyjska dyplomacja w zarysie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

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

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

W2

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

SEA_K1_W01,
SEA_K1_W03,
SEA_K1_W05,
SEA_K1_W07,
SEA_K1_W08,
SEA_K1_W09

zaliczenie pisemne,
prezentacja

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

SEA_K1_W01,
SEA_K1_W03,
SEA_K1_W05,
SEA_K1_W07,
SEA_K1_W08,
SEA_K1_W09

zaliczenie pisemne,
prezentacja

SEA_K1_U01,
SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03,
SEA_K1_U04

zaliczenie pisemne,
prezentacja

SEA_K1_K01,
SEA_K1_K02,
SEA_K1_K03,
SEA_K1_K04

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

dokonać krytycznej interpretacji informacji
dotyczących aktywności rosyjskiej służby
dyplomatycznej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

15

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do zajęć

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Historia rosyjskiej dyplomacji.

W1, W2, U1, K1

2.

Посольский приказ.

W1, W2, U1, K1

Sylabusy
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3.

Коллегия иностранных дел.

W1, W2, U1, K1

4.

Министерство иностранных дел Российской империи.

W1, W2, U1, K1

5.

Народный комиссариат по иностранным делам РСФСР.

W1, W2, U1, K1

6.

Народный комиссариат иностранных дел СССР.

W1, W2, U1, K1

7.

Министерство иностранных дел СССР.

W1, W2, U1, K1

8.

Министерство иностранных дел Российской Федерации.

W1, W2, U1, K1

9.

Struktura i organizacyjna.

W1, W2, U1, K1

10.

Czołowi dyplomaci.

W1, W2, U1, K1

11.

Główne kierunki aktywności międzynarodowej.

W1, W2, U1, K1

12.

Dyplomacja rosyjska we współczesnym świcie.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, prezentacja

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.

Sylabusy
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Rosyjska propaganda medialna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

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

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

C2

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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Student zna różne rodzaje propagandy, rozpoznaje jej
rodzaje. Student zna historię propagandy na świecie,
w Rosji i na obszarze postradzieckim.

W1

SEA_K1_W07,
SEA_K1_W08

zaliczenie pisemne

SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
Student potraﬁ wyjaśnić mechanizmy propagandy,
dezinformacji i zna metody radzenia sobie
z propagandą.

U1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza badań i sprawozdań

30

analiza źródeł historycznych

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1, U1

2.

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

W1, U1

3.

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

W1, U1

4.

Budowanie odporności społecznej w przestrzeni informacyjnej na propagandę i
dezinformację.

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność, pozytywne zaliczenie testu
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Wymagania wstępne i dodatkowe
-

Sylabusy
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Systems in Interactions: Culture – Politics – Economics in the Post-Soviet
Area
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

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

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Zna deﬁnicje systemów, potraﬁ je rozróżnić i wskazać
na konsekwencje zastosowanie konkretnego ujęcia
teoretycznego.

SEA_K1_W04,
SEA_K1_W07,
SEA_K1_W10

prezentacja

SEA_K1_U01

prezentacja

SEA_K1_K01,
SEA_K1_K02

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

analiza problemu

10

analiza wymagań

5

konsultacje

5

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

rozwiązywanie kazusów

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

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

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, grywalizacja, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny,
seminarium, metoda projektów
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
prezentacja w czasie zajęć + poprowadzenie dyskusji

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2

Sylabusy
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Tożsamość kulturowa Białorusi. Tradycje a współczesność
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

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

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Historia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0222Historia i archeologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z historią kultury białoruskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student rozumie etapy, dynamikę rozwoju kultury
Białorusi

SEA_K1_W01

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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Student potraﬁ nawiązania konstruktywnego dialogu
na płaszczyźnie wartości i wzajemnych korzyści
z partnerami obszaru postradzieckiego

U1

SEA_K1_U02

esej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza problemu

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach, esej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Wielka Wojna Ojczyźniana 1941-1945
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

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

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

C2

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

C3

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

C4

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

W2

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

SEA_K1_W01,
SEA_K1_W02,
SEA_K1_W03,
SEA_K1_W07,
SEA_K1_W08,
SEA_K1_W09

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Student ma podstawową wiedzę w zakresie
politycznego funkcjonowania państw obszaru
eurazjatyckiego

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

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Student posiada umiejętność rozumienia, analizowania SEA_K1_U01,
i interpretowania konkretnych zjawisk społecznych (w SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03
tym politycznych, prawnych i ekonomicznych)

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

SEA_K1_K01,
SEA_K1_K02,
SEA_K1_K03,
SEA_K1_K04

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

e-wykład

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

analiza źródeł historycznych

10

badania terenowe

20

konsultacje

5

przygotowanie do zajęć

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Operacja "Barbarossa"

W1, W2, U1, K1

2.

Blokada Leningradu

W1, W2, U1, K1

3.

Operacja "Tajfun"

W1, W2, U1, K1

4.

Bitwa o Stalingrad

W1, W2, U1, K1

5.

Bój o Ukrainę

W1, W2, U1, K1

6.

Bitwao Kaukaz

W1, W2, U1, K1

7.

Łuk Kurski

W1, W2, U1, K1

8.

Okupacja niemiecka i partyzantka

W1, W2, U1, K1

9.

Operacja "Bagration"

W1, W2, U1, K1

10.

Wielka Koalicja Antyfaszystowska

W1, W2, U1, K1

11.

Marsz na Berlin

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Analiza ﬁlmograﬁi; Seminarium wyjazdowe, metody e-learningowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład
konwersatoryjny, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne, zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach, przygotowanie przezentacji,
zaliczenie ustne w postaci rozmowy na podane
zagadnienia, udział w pracach w trakcie seminarium
wyjazdowego
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Историческое образование в странах евразийского пространства
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

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

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Rosyjski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

C2

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

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

SEA_K1_W01

zaliczenie ustne

W2

student zna, rozumie, potraﬁ identyﬁkować oraz badać
przejawy i znaczenie dziedzictwa historycznego oraz
SEA_K1_W01
tożsamości narodowej w perspektywie edukacji
historycznej państw obszaru eurazjatyckiego

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

zaliczenie ustne

U2

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

SEA_K1_U01,
SEA_K1_U03

zaliczenie ustne

SEA_K1_K01,
SEA_K1_K02,
SEA_K1_K03

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

20

przygotowanie do egzaminu

10

uczestnictwo w egzaminie

2

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

18

analiza źródeł historycznych

15

rozwiązywanie zadań problemowych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Главные понятия: историческая политика, политика памяти, места памяти,
политика забывания, исторической образование

W1, W2

2.

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

W1, W2, U1

Историческое образование как часть исторической политики: отдельные
периоды истории XX в. и их трактовка в историческом образовании
отдельных стран: Россия, Белорусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан,
Узбекистан.
Темы для обсуждения: создание СССР и национальных - союзных республик, СССР как модерное государство, трактовка сталинского периода, W2, U1, U2, K1
миф "великой отечественной войны", СССР как колоняльная держава,
трактовка периода обретения независимости (1985-1991).

3.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny,
analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na minimum 80% zajęć, minimum 60% punktów z odpowiedzi
na zaliczeniu
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Политика памяти в странах евразийского пространства
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

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

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Rosyjski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

C2

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

SEA_K1_W01

zaliczenie ustne

W2

student zna, rozumie, potraﬁ identyﬁkować oraz badać
przejawy i znaczenie dziedzictwa kulturowego
SEA_K1_W01
i tożsamości kulturowej w perspektywie polityki
historycznej państw obszaru eurazjatyckiego

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

posiada umiejętność rozumienia, analizowania
SEA_K1_U02,
i interpretowania konkretnych zjawisk kulturowych
i społecznych dotyczących polityki historycznej państw SEA_K1_U03
obszaru postradzieckiego

zaliczenie ustne

U2

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

SEA_K1_U01,
SEA_K1_U03

zaliczenie ustne

SEA_K1_K01,
SEA_K1_K02,
SEA_K1_K03

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

20

analiza źródeł historycznych

15

rozwiązywanie zadań problemowych

10

przygotowanie do egzaminu

10

uczestnictwo w egzaminie

2

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

18

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Главные понятия: историческая политика, политика памяти, места памяти,
политика забывания

W1, W2

2.

Общяя характеристика исторической политики постсоветских государств:
Россия, Украина, Белоруссия, Молдова, Латвия, Грузия, Казахстан,
Узбекистан;

W1, W2, U1, U2

3.

Миф "Великой отечественной войны" и споры по поводу отношения к войне Россия и другие постсоветские страны;

W1, W2, U1, U2

4.

Межгосударственные "войны за память": Россия-Украина; Россия-Грузия;
Россия-Латвия/Эстония; Россия-Узбекистан

W1, W2, U1, U2, K1

5.

Институты исторической политики - Институт национальной памяти
(Украина); Музей оккупации Латвии; Коми́ ссия по противоде́ йствию
попы́ ткам фальсифика́ ции исто́ рии в уще́ рб интере́ сам Росси́ и; Музей
советской оккупации (Тбилиси)

W1, W2, U1, U2, K1

6.

Отдельные "места памяти" на постсоветском пространстве: Брестская
крепость; Хатынь; Мамаев курган; памятник "бронзового солдата"
(Таллинн); Быковнянские могилы (Киев); Мемориа́ л «Геро́ ям-панфи́ ловцам»

W1, W2, U1, U2, K1

7.

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

W1, W2, U1, U2, K1

8.

Историческое образование как часть исторической политики

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny,
analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na minimum 80% zajęć, minimum 60% punktów z odpowiedzi
na zaliczeniu
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Filozoﬁa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.120.5cac67d9e452a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zaznajomienie studentów z najważniejszymi ideami i osobowościami ﬁlozoﬁi europejskiej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student posiada znajomość najważniejszych pojęć
i kierunków ﬁlozoﬁi europejskiej

SEA_K1_W04

zaliczenie na ocenę
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W2

student posiada orientację w podstawowych ujęciach
osoby ludzkiej i społeczeństwa

SEA_K1_W04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

SEA_K1_U02

zaliczenie na ocenę

U2

wskazać założenia światopoglądowe poszczególnych
systemów myślowych

SEA_K1_U02

zaliczenie na ocenę

SEA_K1_K01,
SEA_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Φιλοσοφία – etymologia słowa. Przedmiot, metoda, cel ﬁlozoﬁi. Narodziny ﬁlozoﬁi.
Periodyzacja dziejów ﬁlozoﬁi.

W1, W2, U1, U2, K1

2.

Jońscy ﬁlozofowie przyrody i eleaci. Pojęcie arche. Argumenty przeciw ruchowi.

W1, W2, U1, U2, K1

3.

A priori vs a posteriori – dwie drogi poznania. Dedukcja i indukcja – dwa rodzaje
wnioskowanie.

W1, W2, U1, U2, K1

4.

Pitagoreizm. Sokrates. Eudajmonizm. Dialektyka sokratejska.

W1, W2, U1, U2, K1

5.

Platon i idealizm.
• Dualizm
• Metafora jaskini.
• Metempsychoza i anamneza.

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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6.

Arystoteles. Podział na materię i formę. Empiryzm i racjonalizm. Logika. Etyka zasada złotego środka.

W1, W2, U1, U2, K1

7.

Filozoﬁa chrześcijańska. Św. Augustyn – opozycja "wiara vs rozum". Św. Anzelm z
Canterbury i zasada "ﬁdes quaerrens intelectum". Św. Tomasz z Akwinu.

W1, W2, U1, U2, K1

8.

F. Bacon – twórca metody naukowej. Kartezjusz i "cogito ergo sum".

W1, W2, U1, U2, K1

9.

Przewrót kopernikański Kanta. Etyka obowiązku.

W1, W2, U1, U2, K1

10.

Pozytywizm XIX wieku. Materializm L. Feuerbacha.

W1, W2, U1, U2, K1

11.

Hegel i zasada dialektyki jako zasada rozwoju dziejów.

W1, W2, U1, U2, K1

12.

Mistrzowie podejrzeń: Zygmunt Freud, Karol Marks, Friedrich Nietzsche.

W1, W2, U1, U2, K1

13.

Przełom antypozytywistyczny. W. Dilthey: wyjaśnianie vs rozumienie.

W1, W2, U1, U2, K1

14.

Filozoﬁa XX wieku. Fenomenologia i zasada redukcji. Egzystencjalizm.
Hermeneutyka: koło hermeneutyczne.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia
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Cywilizacja Imperium Rosyjskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.120.61fbbd29911e5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Historia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0222Historia i archeologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

C2

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

143 / 207

W1

W2

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

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

zaliczenie pisemne

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

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

zaliczenie pisemne

SEA_K1_U01,
SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03,
SEA_K1_U04

zaliczenie pisemne

SEA_K1_K01,
SEA_K1_K02,
SEA_K1_K03,
SEA_K1_K04

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Panowanie Katarzyny I oraz Piotra II (walki stronnictw pałacowych o władzę,
odejście od reform zapoczątkowanych przez Piotra I) rządy Anny
Iwanowny;(zjawisko „bironowszczyzny); wyniesienie do tronu Iwana VI; przewrót
pałacowy 1741 r. i koronacja Elżbiety I (początki szlacheckiej monarchii absolutnej
w Rosji), udział Rosji w wojnie siedmioletniej;) panowanie Piotra III i Katarzyny II
(próby kodyﬁkacji praw, „pugaczowszczyzna” i reformy wewnętrzne, narodziny w
Rosji szlacheckiej monarchii absolutnej, wojny z Turcją i Szwecją, rozbiory Polski,
stosunek imperatorowej do rewolucji francuskiej); rządy Pawła I – próby „reform
wewnętrznych”, udział Rosji w koalicjach antyfrancuskich; Aleksander I – reformy
wewnętrzne, Rosja wobec wojen napoleońskich, Królestwo Polskie , powstanie
dekabrystów; Rosja w czasach Mikołaja I – wzrost reakcji w polityce wewnętrznej i
zewnętrznej, słowianoﬁle i zapadnicy; wojna krymska; Aleksander II – reforma
uwłaszczeniowa, samorządowa, sądowa, oświatowa i wojskowa; ruch narodnicki,
Polacy i Finowie, polityka zagraniczna; Aleksander III – „kontrreformy”,
panslawizm, mniejszości narodowe, stosunki z zagranicą; ostatnie lata Rosji
carskiej – Mikołaj II, rewolucja rosyjska, polityka zagraniczna.

1.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach, esej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Komunikacja międzykulturowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.120.5ca29968e43bd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student zna podstawową terminologię nauk
społecznych i humanistycznych.

SEA_K1_W08

udział w dyskusji w
czasie zajęć, referat,
test, egzamin ustny
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W2

student zna podstawowe mechanizmy i ograniczenia
komunikacji międzykulturowej.

SEA_K1_W04

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

W3

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

SEA_K1_W04,
SEA_K1_W06,
SEA_K1_W08

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

W4

student ma wiedzę o praktycznych aspektach
komunikacji międzykulturowej.

SEA_K1_W06,
SEA_K1_W08

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

SEA_K1_U02,
SEA_K1_U04

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

SEA_K1_K03

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

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do ćwiczeń

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie referatu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Komunikacja międzykulturowa jako dyscyplina badawcza.

W1, W2, U1, K1

2.

Modele komunikacji werbalnej. Komunikacja niewеrbalna - jej przestrzenie,
przekazy i możliwości badania.

W1, U1, K1

Sylabusy
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3.

Ciało w komunikacji niewerbalnej.

W1, W2, U1, K1

4.

Kategoria obcego w badaniach nad komunikacją międzykulturową.

W1, W2, U1, K1

5.

Pojęcie granicy kultury. Kategoria pogranicza w badaniach kultur i cywilizacji.
Kontakt, dialog, przenikanie się kultur.

W1, W2, U1, K1

6.

Dyfuzja, inkulturacja, szok kulturowy, akulturacja, asymilacja.

W1, W2, U1, K1

7.

Kontakt cywilizacji. Kontynent jako źródło tożsamości cywilizacyjnej.
Eurocentryzm, amerykocentryzm, afrocentryzm, eurazjatyzm.

W1, W2, W3, U1, K1

8.

Problem tożsamości kulturowej. Kolonializm i dyskursy postkolonialne.

W1, W2, U1, K1

9.

Orientalizm. Bariery komunikacji międzykulturowej. Stereotyp, uprzedzenie,
etnocentryzm, nietolerancja, ksenofobia, rasizm.

W1, W2, W3, U1, K1

10.

Autostereotypy. Rosyjski stereotyp Polaka. Polski stereotyp Rosjanina.

W2, W3, U1, K1

11.

Obrazy innych i obcych na obszarze postradzieckim.

W1, W2, W3, U1, K1

12.

Praktyczne aspekty wiedzy o komunikacji międzykulturowej.

W1, W2, W3, W4, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

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

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin składający się dwóch części: testu otwartego i
egzaminu ustnego. Ocena końcowa to średnia ocen z obu
części Obowiązuje znajomość problematyki omawianej na
konwersatorium (w tym: znajomość tekstów analizowanych
na ząjęciach). Warunkiem zaliczenia jest obecność i aktywny
udział w zajęciach (dopuszczalne są trzy nieobecności).
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Ochrona własności intelektualnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.120.5ca75696652f3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zna podstawowe przepisy prawa własności
intelektualnej związane z prawem autorskim, ma
podstawową wiedzę w zakresie przedmiotu,
podmiotów, treści i ograniczeń praw autorskich, zna
i rozumie podstawowe zasady korzystania z praw
autorskich w ramach dozwolonego użytku chronionych
utworów oraz ma podstawową wiedzę w zakresie
formułowania i zawierania umów autorskich, zna
zasady i tryb ochrony praw autorskich, wizerunku
i innych praw twórcy w prawie cywilnym, karnym,
administracyjnym oraz w prawie zwalczania
nieuczciwej konkurencji, zna i rozumie normy prawne
i deontologiczne dotyczące sfery wolności twórczości
artystycznej oraz jej ograniczeń, posiada umiejętność
deﬁniowania, rozumienia i analizowania
podstawowych pojęć prawa autorskiego, potraﬁ
prawidłowo interpretować i stosować zasady ochrony
praw autorskich, pokrewnych, wizerunku, tajemnicy
autorskiej oraz zasady odpowiedzialność prawnej, ma
umiejętność rozumienia i analizowania sfery
dopuszczalnej działalności twórczej i jej ograniczeń,
zna zasady prawa własności przemysłowej, zna
podstawy prawa patentowego oraz prawa ochrony
designu.

SEA_K1_W10

zaliczenie na ocenę

SEA_K1_U01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnej pracy naukowej w zakresie konstrukcji
tekstów.

SEA_K1_K01

zaliczenie na ocenę

K2

samodzielnej pracy w utworem i ochrony swoich praw.

SEA_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

10

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
10

ECTS
0.4

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kurs OWI składający się z 10 godzin dydaktycznych,
podzielony według podstawowego schematu:
1. Zagadnienia wstępne 1h
2. Prawo autorskie i prawa pokrewne - 6h
3. Prawo własnosci przemysłowej 2h
4. Podsumowanie - 1h

W1, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Wprowadzenie do nauk o polityce i administracji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.140.61fbbf7b07542.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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Student posiada pogłębioną wiedzę o systemach
politycznych państw współczesnych i życiu
politycznym społeczeństw

SEA_K1_W01,
SEA_K1_W03,
SEA_K1_W06,
SEA_K1_W07,
SEA_K1_W08,
SEA_K1_W09

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

W2

Student posiada pogłębioną wiedzę o problemach
stosunków międzynarodowych

SEA_K1_W01,
SEA_K1_W03,
SEA_K1_W04,
SEA_K1_W06,
SEA_K1_W07,
SEA_K1_W08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

W3

Student posiada pogłębioną wiedzę o metodologii
i teorii polityki

SEA_K1_W01,
SEA_K1_W03,
SEA_K1_W07,
SEA_K1_W09

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

W4

Student posiada pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu
społeczeństwa obywatelskiego

SEA_K1_W01,
SEA_K1_W03,
SEA_K1_W07,
SEA_K1_W09

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

W5

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

SEA_K1_W01,
SEA_K1_W03,
SEA_K1_W07,
SEA_K1_W09

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

U1

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

SEA_K1_U01,
SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

U2

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

SEA_K1_U01,
SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

SEA_K1_K01,
SEA_K1_K02,
SEA_K1_K03,
SEA_K1_K04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

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

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

e-wykład

5

uczestnictwo w egzaminie

2

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Sylabusy
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przygotowanie do egzaminu

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

przygotowanie do zajęć

10

konsultacje

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
102

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Instytucjonalne podstawy polityki

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1

2.

Historyczny rozwój państw

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1

3.

Dylematy konstytucyjne

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1

4.

Państwo współczesne

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1

5.

Systemy polityczne państw UE

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1

6.

Systemy polityczne państw Europy Zachodniej spoza UE i państw
pozaeuropejskich

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1

7.

Transformacja ustrojowa państw Eurpy Środkowo-Wschodniej

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1

8.

Systemy polityczne państw obszaru eurazjatyckiego

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1

9.

Symboliczno-kulturowe aspekty polityczne

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1

10.

Religia w życiu społecznym

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1

11.

Stosunki międzynarodowe i ich uwarunkowania

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1

12.

Europejski ład polityczny XIX i XX wieku

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny,
analiza tekstów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne,
projekt, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach, przygotowanie do zajęć,
pozytywne zaliczenie testu pisemnego. Warunkiem
uzyskania zaliczenia jest uzyskanie przynajmniej 60%
punktów testu egzaminacyjnego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa

Sylabusy

155 / 207

Historia narodów Kaukazu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.140.5cac67d9eb8d6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem wykładu jest przybliżenie kluczowych informacji dotyczących historii narodów Kaukazu, ze szczególnym
uwzględnieniem różnorodności etnicznej, religijnej oraz kulturowej. Równocześnie w ramach wykładu studenci
poznają zasadnicze problemy regionu oraz ich historyczne przyczyny.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

156 / 207

W1

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

SEA_K1_W01,
SEA_K1_W04,
SEA_K1_W06

egzamin pisemny

W2

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

SEA_K1_W03,
SEA_K1_W05,
SEA_K1_W08

egzamin pisemny

U1

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

SEA_K1_U01,
SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

egzamin pisemny

U2

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

SEA_K1_U01,
SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

egzamin pisemny

U3

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

SEA_K1_U01,
SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

egzamin pisemny

SEA_K1_K02,
SEA_K1_K03,
SEA_K1_K04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do egzaminu

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Uwarunkowania geograﬁczno-przyrodnicze Kaukazu. Podział polityczny i
administracyjny.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

2.

Mozaika narodowościowa i etniczna Kaukazu.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

3.

Różnorodność religijna na Kaukazie.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

4.

Kaukaz w starożytności.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

5.

Kaukaz od średniowiecza do czasów nowożytnych.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

6.

Rywalizacja mocarstw.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

7.

Rosyjski podbój Kaukazu.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

8.

Kaukaz w dobie rewolucji oraz pierwszej niepodległości.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

9.

Kaukaz w czasach ZSRR.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

10.

Niepodległe Gruzja, Armenia i Azerbejdżan.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

11.

Kaukaskie konﬂikty.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

12.

Współczesne wyzwania narodów Kaukazu.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność i aktywny udział w zajęciach. Uzyskanie pozytywnego wyniku z
egzaminu końcowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.

Sylabusy
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Polityka i gospodarka ZSRR
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.140.61fbb635d2a79.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student powinien posiąść wiedzę o tym, jak ideologia i propaganda wspomagane terrorem mogły wytworzyć taki
system prawno-ustrojowy i ekonomiczny, jakim była Rosja bolszewicka i ZSRR w całym okresie jego istnienia

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

159 / 207

W1

student posiada podstawową wiedzę w zakresie
historii politycznej i rozwoju

SEA_K1_W01,
SEA_K1_W03,
SEA_K1_W07,
SEA_K1_W09

zaliczenie ustne,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

W2

student zna podstawowe zasady funkcjonowania
gospodarki w kontekście stosunków
międzynarodowych

SEA_K1_W01,
SEA_K1_W02,
SEA_K1_W07,
SEA_K1_W09,
SEA_K1_W10

zaliczenie ustne,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

W3

student ma podstawową wiedzę w zakresie
politycznego funkcjonowania państw obszaru
eurazjatyckiego

SEA_K1_W01,
SEA_K1_W07,
SEA_K1_W09

zaliczenie ustne,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

SEA_K1_U01,
SEA_K1_U02

zaliczenie ustne,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

SEA_K1_K02,
SEA_K1_K03,
SEA_K1_K04

zaliczenie ustne,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

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

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

3

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

20

konsultacje

10

e-wykład

5

badania terenowe

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Mechanizm dochodzenia do władzy bolszewików w Rosji

W1, W2, W3, U1, K1

2.

Podstawy ideowo-polityczne i ustrojowe zbudowanego przez nich państwa

W1, W2, W3, U1, K1

3.

Zasady gospodarki planowej

W1, W2, W3, U1, K1

4.

Kult jednostki

W1, W2, W3, U1, K1

5.

Polityka terroru

W1, W2, W3, U1, K1

6.

Funkcjonowanie systemu w latach II wojny światowej i po niej

W1, W2, W3, U1, K1

7.

Próby „destalinizacji” Chruszczowa

W1, W2, W3, U1, K1

8.

Epoka „zastoju” Breżniewa i jego bezpośrednich następców

W1, W2, W3, U1, K1

9.

„Pieriestrojka i głasnost`” Gorbaczowa jako próby ratowania systemu oraz
procesy, które doprowadziły do upadku ZSRR

W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje,
Seminarium wyjazdowe dotyczące zagadnienia Wielkiej Wojny Ojczyźnianej
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie ustne, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach. Zaliczenie obowiązkowych lektur
wraz ze sporządzeniem recenzji. Pozytywne zaliczenie testu
pisemnego. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie
przynajmniej 60% punktów testu egzaminacyjnego, udział w
pracach w trakcie seminarium wyjazdowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wiedza z zakresu historii państw obszaru eurazjatyckiego do 1917 roku włącznie. Obecność na zajęciach obowiązkowa

Sylabusy
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Polityka medialna na obszarze eurazjatyckim
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.140.61fbc0a7b920a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0321Dziennikarstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest analiza polityki medialnej prowadzonej w państwach obszaru eurazjatyckiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

Student zna pojęcie polityki medialnej. Zna
SEA_K1_W03,
terminologię związaną z polityką medialną: warunki
SEA_K1_W05,
prawne i infrastrukturę funkcjonowania mediów
SEA_K1_W07
w poszczególnych państwach obszaru eurazjatyckiego.

egzamin pisemny
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Umiejętności – Student potraﬁ:
Student potraﬁ odróżnić politykę medialną
prowadzoną w różnych państwach obszaru
eurazjatyckiej od polityki medialnej Rosji i państw
europejskich.

U1

SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

analiza aktów normatywnych

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe

Cele i obszar polityki medialnej. Warunki prawne fukcjonowania mass mediów i
Internetu na obszarze eurazjatyckim. Instytucje państwowe regulujące działalność
mediów. Narzędzia polityki medialnej. Koncentracja, pluralizm mediów,
ograniczenia narzucane mediom, cenzura. Przykłady realizacji polityki medialnej w
W1, U1
państwach obszaru eurazjatyckiego: podejścia monocentryczne, umiarkowanie
liberalne etc.

1.

2.

Wolność słowa i wypowiedzi w mediach na obszarze eurazjtyckim (Reporterzy bez
Granic, Freedom House). Udziały w mediach (państwo, oligarchowie). Wpływ
mediów na społeczeństwo na obszarze eurazjatyckim.

W1, U1

3.

Edukacja medialna, rozwój nowoczesnych technologii informatycznych na
obszarze eurazjatyckim. Zmiany w polityce medialnej wynikające ze zmian
polityczno-społecznych, globalizacji i cyfryzacji.

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach, test pisemny
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Społeczeństwo i kultura współczesnej Rosji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.140.5cac67da7d44e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest analiza współczesnej kultury rosyjskiej i struktury społeczeństwa rosyjskiego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

student zna najnowszą kulturę rosyjską w różnych jej
wymiarach (wysoka, ludowa w regionach FR). Student
zna związki między kulturą a strukturą społeczną
w wybranych tradycjach.

SEA_K1_W04

zaliczenie pisemne

165 / 207

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student posiada pogłębione umiejętności z zakresu
dyscyplin humanistycznych i społecznych, obejmujące
analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei
i poglądów, formułowanie własnych opinii i hipotez
oraz analizę problemów związanych z kulturą

SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

zaliczenie pisemne

SEA_K1_K02,
SEA_K1_K03

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student interesuje się aktualnymi wydarzeniami,
nowymi zjawiskami w kulturze. Jest wstępnie
przygotowany do działania w organizacjach oraz
instytucjach społecznych i kulturalnych.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Rosyjskie ustawodawstwo dotyczące kultury (ustawy, dekrety, strategie). Oﬁcjalne
wystąpienia władz rosyjskich dotyczące kultury rosyjskiej (m.in. W. Путин
проводит заседание по вопросам культурной политики). Roczne raporty
W1, K1
Ministerstwa Kultury dotyczące działań w sferze kultury na obszarze Federacji i
współpracy kulturalnej z innymi narodami ( m.in. z Polską).

2.

Kultura w regionach Federacji (Культурная жизнь регионов) http://mkrf.ru/.
Kultura narodów Federacji Rosyjskiej.
Programy TV Kultura poświęcone kulturze ludowej poszczególnych regionów FR

W1, U1

3.

Tematyka kulturowa w rosyjskiej telewizji.
Fragmenty programów telewizyjnych.

W1

4.

Tematyka kulturowa w rosyjskiej prasie

K1

5.

Tematyka kulturowa w rosyjskich stacjach radiowych. Fragmenty programów
radiowych.

K1

Sylabusy
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6.

Polsko-rosyjskie związki kulturowe w XXI wieku
POLSKA–ROSJA. DIAGNOZA SPOŁECZNA 2015. Polacy na temat Rosji i Rosjan oraz
stosunków polsko-rosyjskich. Rosjanie na temat Polski i Polaków
http://www.cprdip.pl/assets/media/Wydawnictwa/Raporty/POLSKA_ROSJA._Diagnoz U1, K1
a_spoleczna_2015.pdf
Wojna o organizację Roku Polskiego w Rosji „Newsweek” Data publikacji:
11.04.2014,

7.

Społeczeństwo rosyjskie - sytuacja demograﬁczna FR. Społeczeństwo
obywatelskie - organizacje pozarządowe w Rosji. Rola i znaczenie Obwodu
Kaliningradzkiego we wzajemnych kontaktach polsko-rosyjskich.

W1

8.

Rosyjskie postrzeganie świata. Kwestie uwikłań świadomości narodowej.
Znaczenie kultury we wzajemnych relacjach narodowych rosyjsko-polskich i
polsko-rosyjskich.

W1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Dozwolona dwukrotna nieobecność w trakcie semestru. Obowiązkowa
lektura wyznaczonych materiałów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Kształtowanie Narodów Azji Środkowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.180.62023e7a193b9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

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

C2

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student ma podstawową wiedzę na temat kultury
narodów Azji Środkowej

SEA_K1_W01,
SEA_K1_W04

zaliczenie ustne

W2

student posiada podstawową wiedzę na temat
SEA_K1_W02,
geograﬁcznego rozmieszczenia oraz historii politycznej
SEA_K1_W03
i społecznej narodów Azji Środkowej

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

zaliczenie ustne

SEA_K1_K02,
SEA_K1_K03

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

15

analiza źródeł historycznych

15

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W2

2.

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

W1, U1

Sylabusy
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3.

Zarys wczesnych dziejów regionu: czasy najdawniejsze do podbojów Czyngischana; dynastia Timurydów i jej znaczenie w regionie; dynastia Szejbanidów –
pojawienie się współczesnych etnosów;

W1, W2

4.

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

W1, K1

5.

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

W1, U1, K1

6.

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

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na minumum 80% zajęć, minimum 60% punktów z zaliczenia
ustnego
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Podstawy ekonomii i przedsiębiorczości
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.180.5ca7569880a52.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Opanowanie wiedzy z zakresu podstaw ekonomii i przedsiębiorczości

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe pojęcia z zakresu ekonomii
i przedsiębiorczości

SEA_K1_W10

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

analizować i interpretować podstawowe wskaźniki
ekonomiczne

SEA_K1_U01,
SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

egzamin pisemny

SEA_K1_K03

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

prowadzenia badań nad obszarem eurazjatyckim
wykorzystując podstawowe dane ekonomiczne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do ekonomii
Deﬁnicje ekonomii; problem ekonomiczny; zasoby, ekonomia pozytywna i
normatywna; mikroekonomia i makroekonomia

W1, U1

2.

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

W1, U1

3.

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

W1, U1

4.

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

W1, U1

5.

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

W1, U1

Sylabusy
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6.

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

W1, U1, K1

7.

Wzrost i rozwój gospodarczy
Pojęcie wzrostu gospodarczego i rozwoju gospodarczego, główne determinanty
wzrostu gospodarczego, zatrudnienie i wydajność pracy a tempo wzrostu
gospodarczego, kapitał i jego efektywność a tempo wzrostu gospodarczego,
postęp techniczny i jego determinanty)

W1, U1

8.

Mierzenie gospodarki w skali makro
Miary poziomu działalności gospodarczej: produkt krajowy brutto (PKB), dochód
narodowy, stopa bezrobocia, stopa inﬂacj

W1, U1

9.

Główne szkoły myśli makroekonomicznej: szkoła klasyczna, szkoła keynesowska,
szkoła monetarystyczna, ekonomia podaży, szkoła racjonalnych oczekiwań

W1

10.

Cykl koniunkturalny
Rodzaje wahań aktywności gospodarczej, pojęcie cyklu koniunkturalnego, fazy
cyklu, klasyﬁkacja cykli koniunkturalnych, teorie wahań cyklicznych, metody
oddziaływania państwa na przebieg cyklu koniunkturalnego

W1, U1

11.

Inﬂacja
Pojęcie inﬂacji i sposoby jej pomiaru, rodzaje inﬂacje, teorie inﬂacji (popytowa,
podażowa, monetarna), społeczno-ekonomiczne skutki inﬂacji, procesy inﬂacyjne
w okresie transformacji gospodarczych w byłych republikach ZSRR

W1, U1, K1

Bezrobocie
12.

Pojęcie bezrobocia i metody jego pomiaru, typy bezrobocia, przyczyny bezrobocia,
rola państwa w kształtowaniu polityki rynku pracy, koncepcja krzywej Phillipsa

W1, U1

13.

Pieniądz i system bankowy
Pieniądz i jego funkcje, system bankowy i funkcje banków, baza monetarna i
mnożnik kreacji pieniądza, rodzaje banków, instrumenty banku centralnego,

W1

14.

Rynek pieniężny i kapitałowy
Instrumenty ﬁnansowe rynku pieniężnego i kapitałowego, GPW, Indeksy GPW,
rosyjski rynek giełdowy, specyﬁka białoruskiego rynku giełdowego

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
rozwiązywanie zadań, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie przeprowadzane jest w formie egzaminu pisemnego w
wyznaczonym terminie w czasie sesji egzaminacyjnej. Warunkiem
zaliczenia jest uzyskanie 60% punktów

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Internet i rywalizacja informacyjna na obszarze postradzieckim
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.180.5cac67dac0baa.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0321Dziennikarstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami dotyczącymi Internetu oraz
usystematyzowanie wiedzy dotyczącej rywalizacji informacyjnej na obszarze eurazjatyckim.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student zna strukturę systemu prawa i treść
kluczowych norm prawnych związanych z Internetem
na obszarze postradzieckim. Zna zależności między
technologią a zmianami społecznymi, rozumie
uwarunkowania kultury Internetu.

SEA_K1_W05,
SEA_K1_W08

zaliczenie pisemne

SEA_K1_U02

zaliczenie pisemne

SEA_K1_K02

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

scharakteryzować przemiany społeczne i kulturowe
zaistniałe pod wpływem nowych technologii.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

aktywnie uczestniczyć w pracy w grupach,
współpracować z przedstawicielami innych kręgów
kulturowych.Student jest świadomy roli Internetu
w obrocie gospodarczym.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

analiza problemu

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Specyﬁka społeczeństwa sieciowego i komunikacji sieciowej. Historia społeczności
wirtualnych, ich cechy charakterystyczne. Internet w poszczególnych krajach
eurazjatyckich - Runet, Armnet, Казне́ т,Интернет в Грузии.

W1

2.

Typy relacji i więzi społecznych w społecznościach sieciowych. Kategorie
komunikacji sieciowej (bezpośrednia; pośrednia, asynchroniczna). Komunikacja
aktywna - portale społecznościowe, elektroniczne wydania niektórych gazet z
obszaru eurazjatyckiego, periodyki, online serwisy informacyjne, newslettery.

W1

Sylabusy
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3.

Blogging, grupy dyskusyjne, grupy wsparcia, serwisy specjalistyczne w Gruzji,
Armenii, Kazachstanie, na Ukrainie, w Turkmenistanie i w Tadżykistanie.
Komunikacja za pomocą social media – możliwości i zagrożenia. Globalne projekty
społeczności sieciowych. Audytorium Internetu na obszarze postradzieckim - kim
są użytkownicy internetu w krajach Europy Wschodniej i Centralnej Azji?

U1, K1

4.

Internet w przestrzeni poradzieckiej.Przestrzeń wolności, terytorium ograniczeń i
szarych obszarów. Uregulowania prawne dotyczące Internetu na obszarze
eurazjatyckim. Wpływ komunikacji sieciowej na kształt dyskursu publicznego i
redystrybucję władzy. Czy Internet może stać się politycznym narzędziem na
obszarze postsowieckim?

W1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Dozwolona dwukrotna nieobecność na zajęciach plus pozytywne
zaliczenie testu opisowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Religie obszaru eurazjatyckiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.180.5cac67da82339.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z "tradycyjnymi" dla obszaru postradzieckiego religiami.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

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

SEA_K1_W04

zaliczenie ustne
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W2

student posiada podstawową wiedzę na temat religii
i świata idei obszaru eurazjatyckiego

SEA_K1_W04

zaliczenie ustne

U1

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

SEA_K1_U01

zaliczenie ustne

U2

student posiada umiejętność rozumienia, analizowania
i interpretowania konkretnych zjawisk społecznych
związanych z określoną przynależnością religijną

SEA_K1_U01

zaliczenie ustne

SEA_K1_K02

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

działać i pracować w grupie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

40

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Geograﬁa religii Eurazji. Religie główne: chrześcijaństwo, islam, buddyzm. Nowe
ruchy religijne.

W1, W2, U1, U2, K1

2.

Polityka religijna Rosji. Sytuacja religijna w Rosji, tożsamość religijna. Organizacje
i związki religijne. Nietolerancja religijna. Sekularyzacja.

W1, W2, U1, U2, K1

3.

Pojęcie grupy etniczno-religijnej i konﬂiktu etniczno-religijnego. Konfesje
„tradycyjne” i „nietradycyjne” oraz ich rozwój na terenie Rosji; centra religijne.

W1, W2, U1, U2, K1

4.

Rosyjska Cerkiew Prawosławna: historia i współczesność, relacje z państwem.

W1, W2, U1, U2, K1

5.

Słowianoﬁlstwo i Okcydentalizm. Związki i towarzystwa religijno-ﬁlozoﬁczne.

W1, W2, U1, U2, K1

6.

Działalność społeczna rosyjskich organizacji religijnych.

W1, W2, U1, U2, K1

7.

Nauka społeczna Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej.

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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8.

Raskoły w Cerkwi: prawosławne organizacje „poza granicami” Cerkwi.
Alternatywne prawosławie. Liberalno-odnowicielski ruch w Cerkwi Rosyjskiej.

W1, W2, U1, U2, K1

9.

Współczesny Kościół Rzymsko-Katolicki. Organizacja hierarchii w Kościele
Rzymsko-Katolickim na terenie Rosji i na obszarze euroazjatyckim.

W1, W2, U1, U2, K1

10.

Nauka społeczna Kościoła Katolickiego.

W1, W2, U1, U2, K1

11.

Protestantyzm w Rosji – pojawienie się i rozwój kościołów protestanckich.
Społeczna pozycja kościołów protestanckich w Rosji.

W1, W2, U1, U2, K1

12.

Historia pojawienia się Islamu. Charakterystyka religii islamskiej, główne nurty w
Islamie.

W1, W2, U1, U2, K1

13.

W1, W2, U1, U2, K1
Program społeczny muzułmanów w Rosji.

14.

Buddyzm - pojawienie się i rozwój. Religie "nietradycyjne". Religiny charketer
konﬂiktów na terenie Eurazji.

W1, W2, U1, U2, K1

15.

Dialog między religiami.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, gra dydaktyczna
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność i udział w zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Systemy i życie polityczne państw Europy Wschodniej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.1100.5cac67da7819a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zaznajomienie studenta z historią, strukturami i specyﬁką systemów administracyjnych oraz
politycznych poszczególnych państw Europy Wschodniej (Rosja, Białoruś, Mołdawia, Ukraina).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student posiada podstawową wiedzę w zakresie
historycznej i współczesnej struktury administracyjnej
krajów Europy Wschodniej.

SEA_K1_W05,
SEA_K1_W07

zaliczenie na ocenę
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W2

Student ma podstawową wiedzę w zakresie
politycznego funkcjonowania państw Europy
Wschodniej.

SEA_K1_W05,
SEA_K1_W07

zaliczenie na ocenę

SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

zaliczenie na ocenę

SEA_K1_K03,
SEA_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ analizować i interpretować konkretne
zjawiska społeczne (w tym polityczne, prawne
i ekonomiczne) na obszarze państw Europy
Wschodniej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do pogłębionej analizy życia
politycznego na obszarze państw Europy Wschodniej.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie referatu

15

przygotowanie do egzaminu

15

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do zajęć

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

29

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Podczas kursu zostaną przedstawione:
1. Pojęcie systemu prawnego, politycznego i systemu administracji.
2. Model pań stwa postradzieckiego w Europie Wschodniej: cechy wspó lne i
specyﬁka.
3. Historia i rozwó j systemó w administracyjnych w Europie Wschodniej.
1.

4. Funkcjonowanie ustroju konstytucyjnego w Europie Wschodniej: teoria i
praktyka.

W1, W2, U1, K1

5. Wymiar sprawiedliwości i jego znaczenie. Ochrona praw człowieka.
6. Obecne reformy prawa w regionie i ich specyﬁka (na wybranych przykładach).
7. Zró żnicowanie losó w ustrojó w prawno-administracyjnych pań stw Europy
Wschodniej.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, seminarium
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie pisemne na ocenę.
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Theory of International Relations
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.1100.61fbc8b9c962b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z najważniejszymi próbami syntez i modeli prognostycznych w badaniach teoretycznych
nad stosunkami międzynarodowymi ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości zachodzących na obszarze
eurazjatyckim.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie najważniejsze problemy
teoretyczne dotyczące rozwoju stosunków
międzynarodowych w wymiarze globalnym
i eurazjatyckim.

SEA_K1_W01,
SEA_K1_W03,
SEA_K1_W07,
SEA_K1_W09

zaliczenie pisemne

SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

zaliczenie pisemne

SEA_K1_K01,
SEA_K1_K03,
SEA_K1_K04

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ w elementarnym zakresie analizować
logikę funkcjonowania stosunków międzynarodowych
i polityki zagranicznej państw w oparciu o poznane
schematy teoretyczne i utrwalone konwencjami oraz
obyczajem międzynarodowym zasady.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do samodzielnego pogłębiania
wiedzy i umiejętności w zakresie nauki o stosunkach
międzynarodowych.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

45

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Główne problemy nauki o stosunkach międzynarodowych: kwestia podmiotów
stosunków międzynarodowych i ich klasyﬁkacji, polityka zagraniczna państwa i
powołane do jej prowadzenia organy. a ład międzynarodowy, organizacje
międzynarodowe, systemy bezpieczeństwa światowego, regionalnego i
lokalnego.

W1, U1, K1

2.

Sposoby i obszary prowadzenia polityki zagranicznej: dyplomacja, wojna, etc.
Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych.

W1, U1, K1

3.

System prawnomiędzynarodowy

W1, U1, K1

4.

Ład międzynarodowy.

W1, U1, K1

5.

Organizacje międzynarodowe. ONZ i Karta NZ.

W1, U1, K1

6.

Traktaty międzynarodowe. Konwencja wiedeńska o prawie traktatów.

W1, U1, K1

7.

Idealizm a realizm: formy klasycznego realizmu.

W1, U1, K1

Sylabusy
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8.

Teorie neorealistyczne

W1, U1, K1

9.

Liberalizm (pluralizm) a dylematy teorii gier.

W1, U1, K1

10.

Globalizm (strukturalizm) i jego wariant alterglobalistyczny.

W1, U1, K1

11.

Constructivism: the farewell of rationalism in the theory of international relations.

W1, U1, K1

12.

Paradygmat wielocywilizacyjny.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Min. 50% punktów testu zaliczeniowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Systemy prawno-administracyjne państw Kaukazu i Azji Środkowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.1100.5cac67da9c5df.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Nabycie przez studenta wiedzy na temat systemów prawno-administracyjnych funkcjonujących na Kaukazie
i państwach Azji Środkowej.

C2

Zaznajomienie studenta z historią, strukturami i specyﬁką systemów administracyjnych poszczególnych państw
Kaukazu i Azji Środkowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student posiada podstawową wiedzę w zakresie
historycznej i współczesnej struktury administracyjnej
krajów Kaukazu i Azji Środkowej.

SEA_K1_W01,
SEA_K1_W05

zaliczenie na ocenę

W2

Student ma podstawową wiedzę w zakresie
politycznego funkcjonowania państw regionu Kaukazu
i Azji Środkowej.

SEA_K1_W05,
SEA_K1_W07

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student posiada umiejętność rozumienia, analizowania
i interpretowania konkretnych zjawisk społecznych (w
SEA_K1_U02
tym politycznych, prawnych i ekonomicznych) na
obszarze Kaukazu i Azji Środkowej.

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie referatu

10

przygotowanie do egzaminu

10

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do zajęć

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
101

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie systemu prawnego i systemu administracji.

W1

2.

Model państwa postradzieckiego w Azji Środkowej: cechy wspólne i specyﬁka.
Państwa kaukaskie – wielowiekowa historia i administracyjne brzemię Imperium
Rosyjskiego i ZSRR.

W1, W2, U1

3.

Historia i rozwój systemów administracyjnych na Kaukazie i w Azji Środkowej.

W1, U1

4.

Państwa nieuznawane: Abchazja, Osetia Płd. i ich systemy prawne i
administracyjne.

W1, U1

5.

Ewolucja ustroju państw na przykładzie kolejnych konstytucji.

W1

6.

Funkcjonowanie ustroju konstytucyjnego: teoria i praktyka.

W1, U1

Sylabusy
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7.

Wymiar sprawiedliwości i jego znaczenie. Ochrona praw człowieka.

W1, U1

8.

Obecne reformy prawa w regionie i ich specyﬁka (na wybranych przykładach).

W1, W2, U1

9.

Zróżnicowanie losów ustrojów prawno-administracyjnych państw Azji Środkowej i
Kaukazu.

W1, W2, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, seminarium, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przygotowanie i wygłoszenie referatu na temat systemu prawnoadministracyjnego w wybranym państwie Kaukazu lub Azji Środkowej.
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Idee i doktryny polityczne na obszarze eurazjatyckim
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.1100.61fbcdfd48491.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest omówienie najważniejszych idei i doktryn na obszarze eurazjatyckim

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna najważniejsze idee, ideologie i doktryny
w poszczególnych państwach obszaru eurazjatyckiego. SEA_K1_W03,
SEA_K1_W05,
Student zna najważniejszych liderów politycznych,
SEA_K1_W07
rozumie różnice pomiędzy ideami, doktrynami
a ideologiami.

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student umie wskazać, które z idei i doktryn mają
największy wpływ na społeczeństwo w państwach
obszaru eurazjatyckiego.

SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza dokumentów programowych

30

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Eurazjatyzm w Rosji i w innych państwach obszaru eurazjatyckiego

W1, U1

2.

Komunizm w państwach obszaru eurazjatyckiego

W1, U1

3.

Nacjonalizm na obszarze eurazjatyckim

W1, U1

4.

Rosyjski faszyzm

W1, U1

5.

Rosyjski konserwatyzm

W1, U1

6.

Liberalizm, neoliberalizm na obszarze eurazjatyckim

W1, U1

7.

Prawa człowieka, ich przestrzeganie w poszczególnych państwach obszaru
eurazjatyckiego.

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach, test pisemny

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Seminarium licencjackie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.1300.5ca756a3de0d9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wypracowanie umiejętności potrzebnych do napisania pracy licencjackiej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

najważniejsze problemy rozwojowe obszaru
eurazjatyckiego oraz podstawowe metody badań nad
zagadnieniami społeczno-politycznymi.

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

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

SEA_K1_U02

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyszukiwać, dokonywać krytycznej oceny, analizować
i wykorzystywać informacje płynące z różnych źródeł.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

określenia priorytetów badawczych nad obszarem
eurazjatyckim.

SEA_K1_K01

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

K2

pogłębiania wiedzy nad obszarem eurazjatyckim.

SEA_K1_K03

zaliczenie na ocenę,
projekt, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie projektu

20

przeprowadzenie badań literaturowych

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

analiza problemu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przeprowadzenie badań literaturowych

30

analiza problemu

20

przygotowanie pracy dyplomowej

80

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
240

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Selekcja problematyki materiału badawczego dotyczącego obszaru
eurazjatyckiego.

W1, U1

2.

Podstawy umiejętności tworzenia opracowań naukowych: plan badań, wybór
podejścia, metod i technik badawczych, wybór literatury przedmiotu.

W1, U1, K2

3.

Pytania i problemy badawcze, hipotezy: Logika pracy badawczej.

U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
seminarium
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest sporządzenie wstępnego projektu pracy
licencjackiej, w tym planu, elementarnej bibliograﬁi oraz pierwszego
fragmentu tekstu.

Semestr 6

Sylabusy
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Metody nauczania:
seminarium
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
warunkiem zaliczenia seminarium prezentacja wyników
pracy oraz jej złożenie
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Systemy i życie polityczne państw Europy Wschodniej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.1200.5cac67da7819a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem wykładu jet zapoznanie studentów ze specyﬁką ewolucji systemów i życia politycznego państw Europy
Wschodniej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

najważniejsze cechy systemów politycznych i życia
politycznego w państwach eurazjatyckich

SEA_K1_W07

zaliczenie ustne
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W2

absolwent zna i rozumie podstawy historii obszaru
postradzieckiego w jego cywilizacyjnym zróżnicowaniu

SEA_K1_W01

zaliczenie ustne

U1

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

SEA_K1_U02

zaliczenie ustne

U2

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

SEA_K1_U03

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

absolwent jest gotów do efektywnego działania
w grupie w pracach nad eksploracją obszaru
eurazjatyckiego

SEA_K1_K02

zaliczenie ustne

K2

samodzielnego pogłębiania wiedzy o obszarze

SEA_K1_K03

zaliczenie ustne

K3

kontynuacji kształcenia na studiach eurazjatyckich
drugiego stopnia i innych studiach w zakresie
dyscypliny nauk o polityce i administracji

SEA_K1_K04

zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

analiza problemu

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Typologia reżimów politycznych. Systemy polityczne Ukrainy i Mołdawii, Białorusi i
Rosji, państw bałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia). Elity polityczne i gospodarcze.
Grupy interesu. Scena partyjna. Społeczeństwo obywatelskie.

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

2.

Student zna i rozumie najważniejsze cechy systemów politycznych i życia
politycznego w państwach eurazjatyckich

W1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Brak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Systemy i życie polityczne państw Kaukazu i Azji Środkowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.1200.5cac67da7ac69.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem konwersatorium jest przybliżenie podstawowych informacji dotyczących systemów politycznych państw
Kaukazu oraz Azji Centralnej. Student, poznając w trakcie zajęć życie polityczne państw Kaukazu i Azji Centralnej
oraz uwarunkowania historyczne, kulturowe i społeczne, powinien poprawnie analizować i interpretować
informacje dotyczące zachodzących wydarzeń.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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SEA_K1_W01,
SEA_K1_W03,
SEA_K1_W05,
SEA_K1_W07,
SEA_K1_W08,
SEA_K1_W09

zaliczenie na ocenę

U1

Posiada rozwinięte umiejętności wyszukiwania,
krytycznej oceny, analizowania i wykorzystywania
informacji pozyskanych z różnych źródeł oraz ich
użycia i komunikowania się w nowoczesnych
systemach medialnych

SEA_K1_U01,
SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U2

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

SEA_K1_U01,
SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U3

Potraﬁ prognozować procesy i zjawiska społeczne,
ekonomiczne, polityczne (krajowe i międzynarodowe)
i demograﬁczne na obszarze eurazjatyckim

SEA_K1_U01,
SEA_K1_U02,
SEA_K1_U03

zaliczenie na ocenę

SEA_K1_K01,
SEA_K1_K02,
SEA_K1_K03,
SEA_K1_K04

zaliczenie na ocenę

W1

Posiada podstawową wiedzę o systemach
i regulacjach prawnych państw obszaru
eurazjatyckiego

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student potraﬁ dokonać krytycznej interpretacji
informacji dotyczących wybranych aspektów
aktywności społecznych i politycznych.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do zajęć

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Uwarunkowania prawno-ustrojowe państw Kaukazu i Azji Środkowej.

W1, U1, U2, U3, K1

2.

Dziedzictwo czasów ZSRR.

W1, U1, U2, U3, K1

Sylabusy
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3.

System polityczny Armenii.

W1, U1, U2, U3, K1

4.

System polityczny Azerbejdżanu.

W1, U1, U2, U3, K1

5.

System polityczny Gruzji.

W1, U1, U2, U3, K1

6.

Wyzwania polityczno-społeczne państw Kaukazu Południowego.

W1, U1, U2, U3, K1

7.

System polityczny Kazachstanu.

W1, U1, U2, U3, K1

8.

System polityczny Uzbekistanu.

W1, U1, U2, U3, K1

9.

System polityczny Turkmenistanu.

W1, U1, U2, U3, K1

10.

System polityczny Kirgistanu.

W1, U1, U2, U3, K1

11.

System polityczny Tadżykistanu.

W1, U1, U2, U3, K1

12.

Wyzwania polityczno-społeczne państw Azji Środkowej

W1, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.

Sylabusy

201 / 207

Problemy bezpieczeństwa na obszarze eurazjatyckim
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.1200.61fbcfb6f40cd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z problemami związanymi z różnymi wymiarami bezpieczeństwa
na obszarze eurazjatyckim, z uwzględnieniem bezpieczeństwa w zakresie militarnym, ekonomicznym,
informacyjnym, ekologicznym, ale również kulturowym

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Zagadnienia związane z pojęciem bezpieczeństwa
państwa w różnych wymiarach (militarne,
ekonomiczne, ekologiczne, informacyjne, kulturowe)

SEA_K1_W03,
SEA_K1_W07,
SEA_K1_W09

zaliczenie ustne

W2

podstawowe dokumenty, które precyzują politykę
bezpieczeństwa w wybranych krajach obszaru
eurazjatyckiego

SEA_K1_W06,
SEA_K1_W07,
SEA_K1_W08,
SEA_K1_W09,
SEA_K1_W10

zaliczenie ustne

procesy związane z wielowymiarową ochroną
bezpieczeństwa i wynikającymi z tego konﬂiktami
pomiędzy państwami obszaru eurazjatyckiego oraz
w ich relacjach z państwami spoza tego terytorium

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

zaliczenie ustne

W3

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

zrozumieć i zinterpretować wydarzenia związane
z realizacją polityki bezpieczeństwa państw obszaru
eurazjatyckiego

SEA_K1_U01,
SEA_K1_U02

zaliczenie ustne

U2

w podstawowym wymiarze prognozować politykę
bezpieczenstwa wybranych państw obszaru
eurazjatyckiego

SEA_K1_U03

zaliczenie ustne

SEA_K1_K03,
SEA_K1_K04

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

podjęcia samodzielnych badań związanych
z pogłębioną analizą polityki bezpieczeństwa oraz
w zakresie interpretacji konﬂiktów na wspomnianym
obszarze

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza aktów normatywnych

10

przygotowanie do egzaminu

15

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do zajęć

18

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Polityka bezpieczeństwa państwa i jej wymiary: polityczny, militarny,
ekonomiczny, etniczny, kulturowy, informacyjny oraz ekologiczny.

W1

2.

Wyzwania polityki bezpieczenstwa na obszarze eurazjatyckim: skomplikowana
struktura polityczna, ekonomiczna i etniczna po rozpadzie ZSRR, najważniejsze
dokumenty związane z realizacją polityki bezpieczeństwa państw obszaru
eurazjatyckiego (Koncepcje bezpieczeństwa narodowego, koncepcje
bezpieczeństwa ekonomicznego);

W3

3.

Wybrane konﬂikty na obszarze poradzieckim w perspektywie zderzenia polityk
bezpieczeństwa poszczególnych krajów (konﬂikt karabaski, konﬂikt o Nadniestrze,
konﬂikt rosyjsko-gruziński 2008 roku, konﬂikt rosyjsko-ukraiński: Krym, Donbas,
wojna rosyjsko-ukraińska 2022 roku); tworzenie i wspieranie republik
separatystycznych na obszarze eurazjatyckim jako forma realizacji polityki
bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej;

W2, W3, U1

4.

Sposoby realizacji polityki bezpieczeństwa ekonomicznego wybranych krajów
(integracja eurazjatycka, stowarzyszenie z UE, sankcje wobec Federacji Rosyjskiej
2014-2022, polityka substytucji importu);

W2, W3, U1, U2, K1

5.

Bezpieczeństwo informacyjne i zjawiska wojen informacyjnych w otoczeniu
konﬂiktów na obszarze poradzieckim

W3, U1, U2, K1

6.

Bezpieczeństwo ekologiczne i związane z tym wyzwania dla polityk
poszczególnych krajów: konﬂikt o wodę w Azji Centralnej, degradacja ekologiczna
i polityka neutralności jądrowej Kazachstanu, konﬂikty wokół rozmieszczenia
elektrowni jądrowych na obszarze poradzieckim

W2, W3, U1, U2, K1

7.

Bezpieczeństwo w wymiarze religijnym i kulturowym na obszarze eurazjatyckim

W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
minimum 80% obecności na zajęciach, minimum 60% punktów z
zaliczenia ustnego
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Praktyka tłumaczenia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.1200.5cac67daba0ce.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest zapoznanie się z podstawowymi zasadami tłumaczenia pisemnego i ustnego (konsekutywnego
i symultanicznego) oraz wyrobienie umiejętności korzystania ze słowników specjalistycznych i poszukiwania
innych źródeł informacji. Na zajęciach ćwiczona jest również umiejętność parafrazowania zadanych wypowiedzi,
a studenci mają możliwość sprawdzenia swoich umiejętności na różnych gatunkowo tekstach (zestaw,
skompletowany przez prowadzącego i dostosowany do potrzeb i poziomu grupy).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

teksty rosyjskie

SEA_K1_W01

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W2

potraﬁ tłumaczyć teksty publicystyczne

SEA_K1_W02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W3

potraﬁ tłumaczyć teksty naukowe (kulturoznawcze)

SEA_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W4

potraﬁ tłumaczyć ustnie

SEA_K1_W07

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W5

tłumaczenie konsekutywne

SEA_K1_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

SEA_K1_U02

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

tłumaczyć ustnie (teksty humanistyczne)

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest gotów do współpracy z grupą

SEA_K1_K02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

K2

praca w grupie w języku rosyjskim

SEA_K1_K01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

analiza problemu

5

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

rozwiązywanie zadań problemowych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
55

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

teksty naukowo-publicystyczne

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, K1, K2

Sylabusy
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2.

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, K1, K2

teksty naukowe (streszczenia, abstrakty)

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, zaliczenie
ustne, zaliczenie na ocenę

Warunkiem zaliczenia jest obecność studenta na zajęciach i
aktywne w nich uczestnictwo, posiadanie odrobionych zadań
domowych. Zaliczone pozytywnie końcowe kolokwium
zaliczeniowe, składające się z dwóch części: 1. tłumaczenie
pisemne tekstu wybranego przez nauczyciela 2. tłumaczenie
ustne konsekutywne po uprzednim zapoznaniu się z tekstem.

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka rosyjskiego na poziomie B1/B2
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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
Charakterystyka kierunku
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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.

Charakterystyka kierunku
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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.

Nauka, badania, infrastruktura

5 / 165

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

Program
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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.

Program
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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

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

Umiejętności

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

Efekty uczenia się
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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
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Współczesne państwa i społeczeństwa Europy Wschodniej

30

4,0

egzamin

Współczesne państwa i społeczeństwa Kaukazu

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Współczesne państwa i społeczeństwa Azji Środkowej

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Gospodarka państw obszaru eurazjatyckiego

30

4,0

egzamin

Język rosyjski

90

6,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

Grupa przedmiotów fakultatywnych

O

O

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
F
ocenę

Duma Państwowa a systemie politycznym współczesnej FR

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Dziedzictwo prawne współczesnej Rosji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Eurasianism: the Development of the Doctrine and Its Impact on
Political Practice

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Great Civilizations in World History

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Fallen Empires and Their Cultural Impact

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia pod presją polityki. Polityka pamięci historycznej na
Białorusi

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia prawa rosyjskiego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

International Organizations in the Post-Soviet Space

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura młodzieżowa współczesnej Rosji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Marketing społeczno-polityczny w Rosji i na obszarze
eurazjatyckim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Między dezintegracją a integracją przestrzeni eurazjatyckiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Narracje o Rosji: między teorią spiskową a faktem

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Oligarchizacja gospodarki na obszarze postradzieckim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

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

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Obywatel i władza na obszarze poradzieckim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Obraz Białorusi, Ukrainy i Polski w rosyjskich mediach

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka rozwojowa wybranych państw obszaru eurazjatyckiego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

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

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka energetyczna Federacji Rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Russia and the Anglo-Saxon Powers: Kind of Historical
Convergence?

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosyjska idea - naród, imperium, Kościół

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosyjska ﬁlozoﬁa polityczna. Wybrane aspekty

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Reportaż i korespondencja z państw obszaru eurazjatyckiego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Systemy edukacyjne wybranych państw obszaru eurazjatyckiego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

System polityczny i stosunki polityczne we współczesnej Rosji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Teologia polityczna w Kościele Wschodnim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

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

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesny Azerbejdżan

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesna Gruzja

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Podstawy prawa cywilnego i karnego państw obszaru eurazjatyckiego 30

4,0

egzamin

O

Najnowsze stosunki rosyjsko-irańskie

4,0

egzamin

O

Przedmiot

Semestr 2
Przedmiot

Plany studiów

30
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Podstawy prawa gospodarczego i ﬁnansowego państw obszaru
eurazjatyckiego

30

4,0

egzamin

Język rosyjski

90

6,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

Grupa przedmiotów fakultatywnych

O

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
F
ocenę

Duma Państwowa a systemie politycznym współczesnej FR

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Dziedzictwo prawne współczesnej Rosji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Eurasianism: the Development of the Doctrine and Its Impact on
Political Practice

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Fallen Empires and Their Cultural Impact

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Great Civilizations in World History

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia prawa rosyjskiego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia pod presją polityki. Polityka pamięci historycznej na
Białorusi

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

International Organizations in the Post-Soviet Space

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura młodzieżowa współczesnej Rosji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Między dezintegracją a integracją przestrzeni eurazjatyckiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Marketing społeczno-polityczny w Rosji i na obszarze
eurazjatyckim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Narracje o Rosji: między teorią spiskową a faktem

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Obywatel i władza na obszarze poradzieckim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

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

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Oligarchizacja gospodarki na obszarze postradzieckim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Obraz Białorusi, Ukrainy i Polski w rosyjskich mediach

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka rozwojowa wybranych państw obszaru eurazjatyckiego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Polityka energetyczna Federacji Rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

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

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Reportaż i korespondencja z państw obszaru eurazjatyckiego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Russia and the Anglo-Saxon Powers: Kind of Historical
Convergence?

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosyjska idea - naród, imperium, Kościół

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosyjska ﬁlozoﬁa polityczna. Wybrane aspekty

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

System polityczny i stosunki polityczne we współczesnej Rosji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Systemy edukacyjne wybranych państw obszaru eurazjatyckiego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Teologia polityczna w Kościele Wschodnim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesny Azerbejdżan

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesna Gruzja

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

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

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

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
O
ocenę

Język rosyjski

60

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Деловая речь

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Seminarium magisterskie

30

6,0

zaliczenie

Przedmiot

Semestr 3
Przedmiot

Grupa przedmiotów fakultatywnych

O
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.

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Current News on Russia - a Critical Analysis

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Duma Państwowa a systemie politycznym współczesnej FR

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Dziedzictwo prawne współczesnej Rosji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Eurasianism: the Development of the Doctrine and Its Impact on
Political Practice

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Fallen Empires and Their Cultural Impact

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Great Civilizations in World History

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia prawa rosyjskiego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia pod presją polityki. Polityka pamięci historycznej na
Białorusi

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

International Organizations in the Post-Soviet Space

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura młodzieżowa współczesnej Rosji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Marketing społeczno-polityczny w Rosji i na obszarze
eurazjatyckim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Między dezintegracją a integracją przestrzeni eurazjatyckiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Narracje o Rosji: między teorią spiskową a faktem

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Obywatel i władza na obszarze poradzieckim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Oligarchizacja gospodarki na obszarze postradzieckim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Obraz Białorusi, Ukrainy i Polski w rosyjskich mediach

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

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

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

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

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka energetyczna Federacji Rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka rozwojowa wybranych państw obszaru eurazjatyckiego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosyjska ﬁlozoﬁa polityczna. Wybrane aspekty

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosyjska idea - naród, imperium, Kościół

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Reportaż i korespondencja z państw obszaru eurazjatyckiego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Russia and the Anglo-Saxon Powers: Kind of Historical
Convergence?

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

System polityczny i stosunki polityczne we współczesnej Rosji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Systemy edukacyjne wybranych państw obszaru eurazjatyckiego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Teologia polityczna w Kościele Wschodnim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

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

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesny Azerbejdżan

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesna Gruzja

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Konﬂikty i elementy wojny hybrydowej na obszarze eurazjatyckim

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Integracja eurazjatycka

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

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

Przedmiot

Semestr 4
Przedmiot

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
F
ocenę

Duma Państwowa a systemie politycznym współczesnej FR

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Dziedzictwo prawne współczesnej Rosji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Eurasianism: the Development of the Doctrine and Its Impact on
Political Practice

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Fallen Empires and Their Cultural Impact

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Great Civilizations in World History

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Historia pod presją polityki. Polityka pamięci historycznej na
Białorusi

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia prawa rosyjskiego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

International Organizations in the Post-Soviet Space

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura młodzieżowa współczesnej Rosji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Marketing społeczno-polityczny w Rosji i na obszarze
eurazjatyckim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Między dezintegracją a integracją przestrzeni eurazjatyckiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Narracje o Rosji: między teorią spiskową a faktem

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Obraz Białorusi, Ukrainy i Polski w rosyjskich mediach

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Oligarchizacja gospodarki na obszarze postradzieckim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Obywatel i władza na obszarze poradzieckim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

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

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka rozwojowa wybranych państw obszaru eurazjatyckiego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polityka energetyczna Federacji Rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

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

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosyjska idea - naród, imperium, Kościół

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Russia and the Anglo-Saxon Powers: Kind of Historical
Convergence?

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosyjska ﬁlozoﬁa polityczna. Wybrane aspekty

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Reportaż i korespondencja z państw obszaru eurazjatyckiego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

System polityczny i stosunki polityczne we współczesnej Rosji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Systemy edukacyjne wybranych państw obszaru eurazjatyckiego

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Teologia polityczna w Kościele Wschodnim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

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

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Współczesny Azerbejdżan

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Współczesna Gruzja

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Współczesne państwa i społeczeństwa Europy Wschodniej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.210.61fb9c26f2227.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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:

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

U1

SEA_K2_U01

esej

SEA_K2_K03

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Student jest gotów do efektywnego działania w grupie
w pracach nad eksploracją obszaru eurazjatyckiego

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
esej
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Współczesne państwa i społeczeństwa Kaukazu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.210.61fb9d7f85091.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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:

Sylabusy
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W1

W2

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

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

SEA_K2_U01,
SEA_K2_U02,
SEA_K2_U03

zaliczenie pisemne

SEA_K2_K01,
SEA_K2_K02,
SEA_K2_K03,
SEA_K2_K04

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

dokonania krytycznej interpretacji informacji
dotyczących regionu Kaukazu.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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

Sylabusy
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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
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.

Sylabusy
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Współczesne państwa i społeczeństwa Azji Środkowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.210.61fb9e06412e3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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

Sylabusy

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

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

student jest gotów prognozować oraz badać charakter
kluczowych problemów funkcjonowania obszaru Azji
Środkowej, jest zdolny do współpracy w przygotowaniu
SEA_K2_K01,
projektów uwzględniających różne aspekty życia
SEA_K2_K02,
tamtejszych narodów. Rozumie również potrzebę
SEA_K2_K03
samodzielnego i krytycznego uzupełniania wiedzy
na temat narodów Azji Środkowej i tworzonych przez
nie państw

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Współczesność państw i społeczeństw Azji Środkowej:
a. pierestrojka i odrodzenie narodowo-religijne w społeczeństwach Azji Środkowej;

1.

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

W1, W2

c. konﬂikty wewnętrzne na obszarze regionu (Tadżykistan, Kirgistan); rola islamu
jako czynnika spajającego współczesne narody Azji Środkowej
Kluczowe problemy współczesnego życia społeczeństw Azji Środkowej:
a. meandry transformacji gospodarczej – bezrobocie, emigracja zarobkowa,
ubóstwo i nierówności społeczne;
b. problem dostępu do wody;
2.

W2, U1, U2

c. problem narkotyków;
d. edukacja w Azji Środkowej;
e. nieformalne instytucje społeczne;
f. relacje międzyetniczne i międzykulturowe
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

3.

W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
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

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.210.5cac67db42f72.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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

Sylabusy

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

SEA_K2_K01,
SEA_K2_K04

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej oceny i analizy zjawisk gospodarczych
zachodzących w regionie eurazjatyckim.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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
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Gospodarka Federacji Rosyjskiej
a) Gospodarka rosyjska w czasach rządów W. Putina (2000-2008)
b) Gospodarka rosyjska w czasach rządów D. Miedwiediewa
5.

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

W1, U1, K1

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

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

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Język rosyjski
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

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

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Rosyjski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 90

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 90

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Sylabusy
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Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

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.

Sylabusy
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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

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

SEA_K2_K01,
SEA_K2_K03

zaliczenie na ocenę,
egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Sylabusy

nawiązania kontaktów z partnerami różnych instytucji
obszaru rosyjskojęzycznego.
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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

Sylabusy

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

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;

1.

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

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

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.

Sylabusy
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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.

2.

Dla grupy zaawansowanej:

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

- 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.

Sylabusy
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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;
3.

- realia społeczno-kulturowe świata rosyjskojęzycznego.

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

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.

Sylabusy
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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).

4.

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

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).

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
metody e-learningowe, burza mózgów, metoda sytuacyjna, ćwiczenia przedmiotowe, konwersatorium językowe, dyskusja,
analiza tekstów
Rodzaj zajęć

lektorat

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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:
zaliczenie na ocenę 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

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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
zaliczenie na ocenę 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

lektorat

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem podejścia do zaliczenia jest zaliczenie prac cząstkowych oraz
kolokwiów. Dla grupy "od 0": Część pisemna: test gramatycznoleksykalny, 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
zaliczenie na ocenę 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

lektorat

Formy zaliczenia

egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
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

Sylabusy
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przedmiotu w semestrach poprzedzających nowy cykl zajęć.

Sylabusy
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Current News on Russia - a Critical Analysis
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

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

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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:

Sylabusy
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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

SEA_K2_K01,
SEA_K2_K03

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa.

Sylabusy
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Duma Państwowa a systemie politycznym współczesnej FR
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.2F0.620502f57b16b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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

Sylabusy

Student posiada podstawową wiedzę w zakresie
historii politycznej i rozwoju państwa rosyjskiego

SEA_K2_W01,
SEA_K2_W03

zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

44 / 165

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

SEA_K2_K01,
SEA_K2_K02,
SEA_K2_K03,
SEA_K2_K04

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

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

Sylabusy
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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
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne, projekt, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach, przygotowanie do zajęć,
przygotowanie projektu, zaliczenie ustne

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka rosyjskiego na poziomie umożliwiającym czytanie literatury w oryginale

Sylabusy
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Dziedzictwo prawne współczesnej Rosji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

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

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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:

Sylabusy
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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

SEA_K2_K01,
SEA_K2_K03

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
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

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

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

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie poszczególne etapy rozwoju
doktryny eurazjatyckiej.

SEA_K2_W01,
SEA_K2_W02

zaliczenie pisemne

SEA_K2_U03

zaliczenie pisemne

SEA_K2_K01,
SEA_K2_K02

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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 ChożAchmeta Nuchajewa.

W1, U1, K1

7.

Eurazjatyzm kazachski: pragmatyczna postać doktryny.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Min. 50% punktów testu zaliczeniowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Sylabusy
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Great Civilizations in World History
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

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

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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:

Sylabusy
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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

SEA_K2_U03

zaliczenie na ocenę

SEA_K2_K01,
SEA_K2_K03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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

Sylabusy
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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
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

Uzyskanie minimum 50% punktów testu końcowego wraz z krótką analizą
problemu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.

Sylabusy
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Fallen Empires and Their Cultural Impact
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.2F0.1587409799.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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:

Sylabusy
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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

SEA_K2_U03

zaliczenie pisemne

SEA_K2_K01

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ wskazać związki przyczynowoskutkowe 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.

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.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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

Sylabusy
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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
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
No prerequisites.

Sylabusy
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Historia pod presją polityki. Polityka pamięci historycznej na Białorusi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.210.5cac67db2d8f6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0222Historia i archeologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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:

Sylabusy
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Absolwent potraﬁ podjąć w podstawowym zakresie
negocjacje z partnerem na obszarze eurazjatyckim

U1

SEA_K2_U01

esej

SEA_K2_K01

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Absolwent jest gotów do samodzielnego
kontynuowania eksploracji zagadnień dotyczących
obszaru eurazjatyckiego

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
esej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Historia prawa rosyjskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

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

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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

Sylabusy

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

SEA_K2_U03

zaliczenie na ocenę

SEA_K2_K01,
SEA_K2_K03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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

Podczas zajęć omówiona zostanie:
1. Historia prawa w Rosji (karnego, cywilnego, gospodarczego, pracy itd.)
2. Źródła prawa rosyjskiego,
1.

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

W1, W2, U1, K1

4. Historyczne uwarunkowania współczesnego prawa rosyjskiego,
5. Wpływ prawa na zjawiska społeczne i gospodarcze w historii Rosji.

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, seminarium
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie pisemne na ocenę.
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International Organizations in the Post-Soviet Space
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.2F0.6206380b72f7b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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:

Sylabusy
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W1

SEA_K2_W01,
SEA_K2_W03,
SEA_K2_W04,
SEA_K2_W05,
SEA_K2_W06,
SEA_K2_W07

zaliczenie pisemne

SEA_K2_U01,
SEA_K2_U02,
SEA_K2_U03

zaliczenie pisemne

SEA_K2_K01,
Student jest otwarty na zrozumienie różnych poglądów
SEA_K2_K02,
dotyczących organizacji międzynarodowych
SEA_K2_K03,
na obszarze poradzieckim.
SEA_K2_K04

zaliczenie pisemne

Student posiada w ogólną wiedzę na temat wybranych
organizacji międzynarodowych.

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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

Sylabusy
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Ukraina a organizacje międzynarodowe.
7.

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
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.

Sylabusy
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Kultura młodzieżowa współczesnej Rosji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

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

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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:

Sylabusy
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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

SEA_K2_K03

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotowy do analizy zjawisk kultury
młodzieżowej.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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

Sylabusy

68 / 165

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, grywalizacja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
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.

Sylabusy

69 / 165

Marketing społeczno-polityczny w Rosji i na obszarze eurazjatyckim
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

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

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0321Dziennikarstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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

Sylabusy

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 SEA_K2_U03
z jego uwarunkowaniami

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność, pozytywne zaliczenie testu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Między dezintegracją a integracją przestrzeni eurazjatyckiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.2F0.620e3e40a1fdb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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

Sylabusy

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

SEA_K2_K01,
SEA_K2_K02,
SEA_K2_K03,
SEA_K2_K04

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

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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.

Sylabusy

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
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne, projekt,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
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

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

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

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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:

Sylabusy
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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

SEA_K2_U03

projekt

SEA_K2_K01,
SEA_K2_K03

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Jest gotów do merytorycznie umotywowanego,
pozbawionego skrajnych postaw dialogu

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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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.

1.

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
konwersatorium

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
raport z badań indywidualnych, aktywny udział w ćwiczeniach
warsztatowych w czasie zajęć

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Oligarchizacja gospodarki na obszarze postradzieckim
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

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

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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

Sylabusy

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

SEA_K2_K04

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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

Sylabusy
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Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Od autorytaryzmu ku demokracji i z powrotem. Zmiana systemowa
państwa rosyjskiego (XX - XXI wiek
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.2F0.5cac67da020bf.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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:

Sylabusy
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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

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

konsultacje

5

Sylabusy
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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

Sylabusy

84 / 165

Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność na zajęciach, przygotowanie do zajęć i aktywna
postawa w ich trakcie. Dopuszczalna jedna nieobecność na
zaliczenie pisemne, prezentacja
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

Sylabusy

85 / 165

Obywatel i władza na obszarze poradzieckim
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.2F0.6205061e3b6fe.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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

Sylabusy

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 SEA_K2_W01,
poradzieckim.
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

Student jest gotów do podjęcia dalszych badań
SEA_K2_K01,
na temat życia politycznego i społecznego na obszarze
SEA_K2_K03,
poradzieckim, w szczególności dotyczących praw
SEA_K2_K04
człowieka oraz natury rządów autorytarnych.

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
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

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.2F0.6206356569606.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0321Dziennikarstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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:

Sylabusy
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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
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność, pozytywne zaliczenie testu

Wymagania wstępne i dodatkowe
-

Sylabusy
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Polityka rozwojowa wybranych państw obszaru eurazjatyckiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.2F0.6205069baf75a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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:

Sylabusy
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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

SEA_K2_U01,
SEA_K2_U03

zaliczenie ustne

SEA_K2_K01,
SEA_K2_K03,
SEA_K2_K04

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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.

Sylabusy

Treści programowe

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

1.

W1

Przegląd najważniejszych dokumentów z zakresu rozwiązywania wyzwań
rozwojowych (ONZ, OBWE, UE)
Problemy rozwojowe krajów obszaru eurazjatyckiego - geneza zagadnienia:
1. uwarunkowania historyczne - ZSRR jako promotor rozwoju, pojęcie rozwoju w
ideologii marksistowskiej, bariery rozwojowe okresu radzieckiego;
2.

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

W2

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

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
W2, U1, K1
obszarze eurazjatyckim, działalność trzeciego sektora jako promotora
przestrzegania praw człowieka, ochrona praw mniejszości w krajach obszaru
eurazjatyckiego

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
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

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

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

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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:

Sylabusy
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W1

student zna podstawowe problemy związane
z gospodarką Federacji Rosyjskiej w skali
makroekonomicznej

SEA_K2_W05

zaliczenie pisemne

SEA_K2_U03

zaliczenie pisemne

SEA_K2_K04

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych
projektach uwzględniających aspekt ekonomiczny
Federacji Rosyjskiej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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

Sylabusy
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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
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Polityka energetyczna Federacji Rosyjskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

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

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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

Sylabusy

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

SEA_K2_K01,
SEA_K2_K03

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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

Sylabusy
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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
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Russia and the Anglo-Saxon Powers: Kind of Historical Convergence?
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

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

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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

Sylabusy

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

SEA_K2_K01,
SEA_K2_K02

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.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Min. 50% punktów testu zaliczeniowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Sylabusy
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Rosyjska idea - naród, imperium, Kościół
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

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

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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

Sylabusy

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

SEA_K2_K01,
SEA_K2_K03

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

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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

Sylabusy
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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
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.2F0.620637116b88f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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

Sylabusy

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

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

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

Sylabusy
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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
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.210.5cac67db2136f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0321Dziennikarstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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:

Sylabusy
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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

doskonali umiejętność analizy tekstu dziennikarskiego,
wykształca umiejętności związane z pisaniem
SEA_K2_U03
reportażu i korespondencji.

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Systemy edukacyjne wybranych państw obszaru eurazjatyckiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.2F0.620506e7ef22c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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:

Sylabusy
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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

SEA_K2_U02,
SEA_K2_U03

zaliczenie ustne

SEA_K2_K01,
SEA_K2_K03,
SEA_K2_K04

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

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

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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.

Sylabusy

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

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

3.

U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na minimum 80% zajęć, minimum 60% punktów z zaliczenia
ustnego
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System polityczny i stosunki polityczne we współczesnej Rosji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.2F0.1587620303.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
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

SEA_K2_U01,
SEA_K2_U02,
SEA_K2_U03

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

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

W1

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

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

Sylabusy
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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

konwersatorium

Formy zaliczenia

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

Warunki zaliczenia przedmiotu
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

Sylabusy
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Teologia polityczna w Kościele Wschodnim
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

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

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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

Sylabusy

Student zna i rozumie kierunki i rodzaje teologii
politycznej.

SEA_K2_W01

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę
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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

SEA_K2_K01

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

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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

Teologia polityczna na zachodzie. Carl Schmitt.
2.

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

Sylabusy

120 / 165

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
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.2F0.6204fca7976fa.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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:

Sylabusy
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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

SEA_K2_U02

Oral exam, presentation,
discussion

SEA_K2_K03

Oral exam, presentation,
discussion

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student is able to characterize the Russian cultural
phenomena presented during the classes.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student is aware of the necessity of multifaceted
analysis of the studied issue.

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

Sylabusy
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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
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
Oral exam, presentation, discussion

Warunki zaliczenia przedmiotu
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

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

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

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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:

Sylabusy
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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

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

SEA_K2_U01,
SEA_K2_U02,
SEA_K2_U03

zaliczenie na ocenę

SEA_K2_K01,
SEA_K2_K02,
SEA_K2_K03,
SEA_K2_K04

zaliczenie na ocenę

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

dokonać krytycznej interpretacji informacji
dotyczących Azerbejdżanu.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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

Sylabusy

126 / 165

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
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność i aktywny udział w zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Współczesna Gruzja
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.2F0.620637a40d45b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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:

Sylabusy
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W1

W2

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

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

SEA_K2_U01,
SEA_K2_U02,
SEA_K2_U03

zaliczenie na ocenę

SEA_K2_K01,
SEA_K2_K02,
SEA_K2_K03,
SEA_K2_K04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

dokonać krytycznej interpretacji informacji
dotyczących Gruzji.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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

Sylabusy
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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
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność i aktywny udział w zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.

Sylabusy
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Podstawy prawa cywilnego i karnego państw obszaru eurazjatyckiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.220.620e46cf42d58.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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:

Sylabusy
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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

SEA_K2_U01,
SEA_K2_U03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

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
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Kurs składa się z następujących zagadnień:
1. Pojęcie, zakres, systematyka, zasady i źró dła prawa cywilnego.
2. Obowiązywanie prawa cywilnego w przestrzeni, prawo międzyczasowe.
3. Osoby ﬁzyczne, zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych.
4. Pojęcie osoby prawnej. Rodzaje osó b prawnych i specyﬁka ich tworzenia.
5. Własność i inne prawa rzeczowe.
6. Zobowiązania: pojęcie i rodzaje (generalia).
7. Prawo spadkowe: zakres, i najważniejsze instytucje (np. rodzaje dziedziczenia).
1.

W1, W2, U1, K1, K2
8. Pojęcie i zasady prawa karnego.
9. Rodzaje przestępstw: okoliczności wyłączające popełnienie przestępstwa.
10. Wina i jej rodzaje.
11. Historia prawa cywilnego i karnego na terytorium Rosji i pań stw 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.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.220.62206e509adc4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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:

Sylabusy
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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

SEA_K2_U03

egzamin pisemny / ustny

SEA_K2_K01

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.

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

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

obecność na wykładach - 80% zajęć, uzyskanie pozytywnej oceny z
egzaminu pisemnego w czasie sesji egzaminacyjnej warunkiem
egzamin pisemny / ustny
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.

Sylabusy
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Podstawy prawa gospodarczego i ﬁnansowego państw obszaru
eurazjatyckiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.220.620e475abb9f9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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

Sylabusy

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

SEA_K2_U01,
SEA_K2_U03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

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
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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

Sylabusy
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Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Podczas kursu zostaną omówione nastepujące zagadnienia:
1. Prawo publiczne a prawo prywatne.
2. Specyﬁka i rodzaje przepisó w prawa gospodarczego: prawo gospodarcze a
prawo cywilne (handlowe).
3. Historia i rozwó j prawa gospodarczego na terytorium Rosji i pań stw obszaru
eurazjatyckiego.
4. Prawo spó łek.

1.

W1, W2, W3, U1, K1, K2

5. Systematyka prawa gospodarczego: specyﬁka modelu rosyjskiego.
6. Pojęcie i specyﬁka prawa ﬁnansowego.
7. Budżet pań stwa i jego składniki.
8. Prawo podatkowe. Podatki w Rosji i na obszarze eurazjatyckim.
9. Charakterystyka prawa gospodarczego i ﬁnansowego w wybranych pań stwach
obszaru eurazjatyckiego.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.240.61fbaa5bc812b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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

Sylabusy

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

SEA_K2_U03

zaliczenie na ocenę

SEA_K2_K01,
SEA_K2_K03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Poczas kursu zostaną omówione:
1. Pojęcie i rodzaje samorządu; samorząd terytorialny.
2. Pojęcie administracji lokalnej.
3. Samorząd terytorialny w systemie władz publicznych.
4. Tradycje samorządu terytorialnego w obszarze eurazjatyckim.
5. Historia samorządu na terytorium Rosji oraz innych pań stw obszaru
postradzieckiego.
6. Historia administracji lokalnej na terytorium Rosji oraz innych pań stw obszaru
postradzieckiego.

1.

W1, W2, W3, U1, K1

7. Charakterystyka samorządu terytorialnego oraz administracji lokalnej na
obszarze poszczegó lnych pań stw eurazjatyckich.
8. Struktury samorządu terytorialnego oraz administracji lokalnej w
poszczegó lnych pań stwach obszaru eurazjatyckiego.
9. Formy wspó łdziałania jednostek samorządu terytorialnego.
10. Nadzó r nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego.
11. Rola administracji lokalnej i jej miejsce w strukturze władz publicznych.
12. Związki i zależności między administracją lokalną a samorządem
terytorialnym.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, seminarium
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
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

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.240.61fba965c8db0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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:

Sylabusy

143 / 165

SEA_K2_W01,
SEA_K2_W02

zaliczenie pisemne,
prezentacja

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

SEA_K2_K01,
SEA_K2_K02,
SEA_K2_K03

zaliczenie pisemne,
prezentacja

W1

Student posiada pogłębioną wiedzę na temat technik
negocjacyjnych.

Umiejętności – Student potraﬁ:

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.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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

Sylabusy
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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
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Warunki i realia prowadzenia biznesu na obszarze postradzieckim
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.240.1559024055.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

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

Sylabusy

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

SEA_K2_K01,
SEA_K2_K03,
SEA_K2_K04

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.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
warsztaty

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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
projekt, prezentacja
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

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.240.1587450493.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Rosyjski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

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

Sylabusy

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

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

Sylabusy
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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

warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Sylabusy
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Seminarium magisterskie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.2C0.5ca756a7bc568.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
10.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem seminarium jest przygotowanie studenta do wykonania i napisania pracy magisterskiej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

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

Sylabusy
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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

Zagadnienia merytoryczne:

1.

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

Sylabusy
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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
seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia semestru seminarium jest prezentacja osiągnięć
projekt, prezentacja badawczych podczas tworzenia pracy, dostarczenie jednej trzeciej tekstu
projektowanej pracy oraz nakreślenie drogi do wniosków końcowych.

Semestr 4
Metody nauczania:
dyskusja, seminarium
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

projekt, prezentacja Warunkiem zaliczenia semestru jest dostarczenie całości pracy.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Konﬂikty i elementy wojny hybrydowej na obszarze eurazjatyckim
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.280.61fbabcac56d5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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:

Sylabusy
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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

SEA_K2_K01,
SEA_K2_K02,
SEA_K2_K03,
SEA_K2_K04

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student potraﬁ dokonać krytycznej interpretacji
informacji dotyczących wybranych aspektów
aktywności społecznych i politycznych.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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

Sylabusy
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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
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.

Sylabusy
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Integracja eurazjatycka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.280.5cac67db705d2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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:

Sylabusy
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SEA_K2_W01,
SEA_K2_W02,
SEA_K2_W03,
SEA_K2_W04,
SEA_K2_W07

zaliczenie na ocenę

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

SEA_K2_K01,
SEA_K2_K03

zaliczenie na ocenę

W1

posiada podstawową wiedzę o systemach
i regulacjach prawnych państw obszaru
eurazjatyckiego.

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ działać i pracować w grupie.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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

Sylabusy
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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
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.

Sylabusy
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Eurasian States in Global International Relations
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia eurazjatyckie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEAS.280.61fbac2434759.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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:

Sylabusy
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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

SEA_K2_U03

egzamin pisemny

SEA_K2_K01,
SEA_K2_K02,
SEA_K2_K03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wskazać logiczne powiązania działań
i wydarzeń w stosunkach międzynarodowych
w odniesieniu do obszaru eurazjatyckiego.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do samodzielnego pogłębiania
swojej wiedzy dotyczącej stosunków
międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem
obszaru eurazjatyckiego.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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
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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
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Min. 50% punktów testu egzaminacyjnego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Program studiów

Wydział:

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Kierunek:

studia europejskie

Poziom kształcenia:

pierwszego stopnia

Forma kształcenia:

studia stacjonarne

Rok akademicki:

2022/23
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Spis treści
Charakterystyka kierunku

3

Nauka, badania, infrastruktura

6

Program

8

Efekty uczenia się

10

Plany studiów

12

Sylabusy

30
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Nazwa kierunku:

studia europejskie

Poziom:

pierwszego stopnia

Proﬁl:

ogólnoakademicki

Forma:

studia stacjonarne

Język studiów:

polski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się
Nauki o polityce i administracji

52%

Nauki socjologiczne

14%

Nauki prawne

10%

Językoznawstwo

5%

Filozoﬁa

5%

Nauki o komunikacji społecznej i mediach 5%
Ekonomia i ﬁnanse

4%

Nauki o kulturze i religii

3%

Literaturoznawstwo

1%

Nauki o sztuce

1%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Studia europejskie to studia interdyscyplinarne o unikatowym charakterze, odwołują się do treści z dziedziny nauk
społecznych i nauk humanistycznych, ujmują problematykę dotyczącą kontynentu europejskiego w stopniu
propedeutycznycm - jako studia I stopnia. Przedmiotem studiów jest Europa rozumiana jako przestrzeń polityczno społeczno – kulturowa, ze szczególnym uwzględnieniem państw członkowskich Unii Europejskiej. Studenci zdobywają wiedzę
dotyczącą procesów politycznych, społecznych, gospodarczych, historycznych, w ograniczonym stopniu także kulturowych,
dotyczących obszaru kontynentu europejskiego - w szczególności w zakresie procesów integracyjnych na obszarze
kontynentu.
Program ma charakter autorski i zasadniczo jest różny od innych oferowanych na wydziale i uczelni, skupia się na Starym
Kontynencie i jego relacjach z najbliżsyzm otoczeniem oraz rolą odgrywaną przez niego w stosunkach międzynarodowych.
W ramach studiów istnieje możliwość wyboru 3 specjalności: 1. Analityk zjawisk i procesów, 2. Ekspert organizacji
społecznych, 3. Niemcoznawstwo. Co warte podkreślenia, wiedza będzie przekazywana nie tylko w formie teoretycznej "w
sali wykładowej", ale i podczas kursów warsztatowych i "wyjazdowych" - w ramach wyjazdu studyjnego, podczas którego

Charakterystyka kierunku
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studenci wraz z opiekunami naukowymi udadzą się "w teren" aby poznać praktyczne zagadnienia dotyczące np.
funkcjonowania samorządu lokalnego w praktyce dnia codziennego, czy też współpracy transgranicznej.

Koncepcja kształcenia
Studia europejskie, jako studia I stopnia, mają na celu wprowadzenie na poziomie naukowym w tematykę faktów, zjawisk,
procesów, zależności, działania i funkcjonowania systemów i instytucji występujących w Europie, ze zwróceniem ważnej
uwagi na Unię Europejską, jako organizację odgrywającą na kontynencie szczególną rolę. Nie mniej istotne są podstawowe
uwarunkowania zróżnicowanych procesów zachodzących w tej części świata (np. prawnych, historycznych, społecznych czy
gospodarczych). Studia te są interdyscyplinarne, mają charakter autorski, przyczyniają się do rozwoju oferty dydaktycznej
Instytut Studiów Europejskich a zarazem świadczą o dostosowaniu tejże oferty do oczekiwań potencjalnych studentów.
Istotną rolę przypisuje się przy tym dalszej dbałości o jak najwyższą jakość dydaktyki, wspieranie dalszego kształcenia
studentów (na studiach II, potencjalnie III, stopnia) oraz ich umiejętności dotyczących analizy problemów związanych ze
współczesnym Starym Kontynentem. Po I semestrze studiów studenci mogą wybrać następujące specjalności: 1) analityk
zjawisk i procesów, 2) ekspert organizacji społecznych, 3) niemcoznawstwo. Absolwent specjalności „analityk zjawisk i
procesów” posiadać powinien pogłębioną wiedzę dotyczącą dziedzictwa kulturowego kontynentu europejskiego, praw
człowieka i ich ochrony, wreszcie praktycznych podstaw analizy zjawisk o charakterze politycznym, ekonomicznym czy
społecznym. Absolwent specjalności „ekspert organizacji społecznych” powiniendysponować wiedzą dotyczącą
samorządności lokalnej, organizacji społecznych, pozarządowych i ruchów społecznych w teorii i praktyce. Cechować go
powinna także przedsiębiorczość, wiedza dotycząca zarządzania i organizacji różnych instytucji, umiejętność komunikacji
międzykulturowej oraz umiejętność praktycznego stosowania funduszy europejskich. Absolwent specjalności
„niemcoznawstwo” powinien z kolei dysponować wiedzą dotyczącą państw obszaru niemieckojęzycznych w aspekcie
historycznym, społecznym, kulturowym, ekonomicznym i politycznym, oraz umiejętnością analizy wybranych zagadnień z
w/w zakresu. Powinien również znać związki istniejące między Polską a obszarem niemieckojęzycznym w perspektywie
historycznej i współczesnej.

Cele kształcenia
1) wykształcenie wśród studentów podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie probematyki związanej z
szeroko pojętym kontynentem europejskim, która to wiedza może być rozwijana podczas dalszych studiów
2) przekazanie umiejętności zdobywania poszerzonej wiedzy związanej z możliwościami analizy, prognozy i rowiązywania
problemów badawczych odnoszących się do problematyki europejskiej objętej programem studiów, szczególnie w zakresie
badań ekspeckich dotyczących: a) zjawisk i procesów, b) organizacji społecznych, c) obszaru niemieckojęzycznego i jego
związków z Polską.
3) przekazanie umiejętności dobierania odpowiednich metod i narzędzi badawczych i technik ICT niezbędnych do krytycznej
analizy, syntezy i oceny procesów zachodzących na kontynencie europejskim - w zakresie objętym studiami europejskimi.
4) wykształcenie kompetencji związanych z gotowością do myślenia i działania w sposób twórczy oraz wypełniania
zobowiązań społecznych jak i organizowania działań na rzecz środowiska społecznego na różnych poziomach, przynjamniej w
stopniu podfstzwowym, co powinno być jednak rozwijane podczas dalszych studiów.
5) przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej w administracji publicznej, jednostkach samorządu terytorialnego,
instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych, organach UE, przedsiębiorstwach współpracujących z
państwami UE, a zwłaszcza w placówkach związanych z kulturą i dziedzictwem kulturowym, fundacjach, wydawnictwach i
środkach masowego przekazu, jak równiez w organizacjach pozarządowych oraz do aktywności w ruchach społecznych.

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Zauważalne na kontynecie europejskim zmiany wymagaja ciągłego kształcenia specjalistów, także na poziomie studiów I
stopnia, którzy po ukończeniu studiów będa dysponowali wiedzą fachową związaną z zachodzącymi zjawiskami i procesami
dotyczącymi całego kontynentu, jak i jego wybranych fragmentów (w przypadku jednej z oferowanych specjalności dotyczą
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one np. obszaru niemieckojęzycznego). Co istotne, specjaliści ci powinni znaleźć ewentualne zatrudnienie nie tylko w
organizacjach międzynarodowych, czy krajowych, ale i w skali lokalnej - np. w administracji samorządowej. Tego rodzaju
potrzeby stoją u podstaw wyodrębnienia w programie studiów 3 specjalności: analityk zjawisk i procesów, ekspert organizacji
społecznych i niemcoznawstwo. Za bardzo ważne uznajemy nauczanie o problemach współczesnej Europy w momencie, w
którym mają miejsce nabrzmiewające zjawiska, takie jak wzrost populizmu i niechęci wobec obcych, próby kwestionowania
roli demokracji w rozwoju społeczeństw europejskich, próby ograniczenia wolności rynkowych, kwestionowanie idei
współpracy i integracji europejskiej czy wreszcie pojawiające się w różnych częściach kontynentu próby ograniczania
wolności jednostki czy znaczenia organizacji pozarządowych. Bez wątpienia są to wyzwania, na które należy reagować m.in.
poprzez edukację w tym zakresie. Studie te mają być próbą odpowiedzi na tego rodzaju potrzeby społeczne.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Udział Polski w strukturach i organizacjach o charakterze europejskim wydaje się ciągle wymagać odpowiednich,
wykształconych, kompetentnych kadr. Powinny one dysponować wiedzą i umiejętnościami związanymi z funkcjonowaniem
instytucji, organizacji i systemów w przestrzeni europejskiej. Dostarczają ich w stopniu podstawowym studia europejskie I
stopnia (akcentując równocześnie konieczność dalszego kształcenia), które zachowują proporcje między kursami z zakresu
nauk społecznych i humanistycznych. Istotną rolę odgrywają także kompetencje językowe przyszłych absolwentów,
przynajmniej na poziomie B2. Oprócz tego studia europejskie dostarczają także wiedzy i umiejętnosci związanych z analizą
zjawisk i procesów zachodzących w Europie, Absolwent studiów pierwszego stopnia wszystkich specjalności powinien być
przygotowany do pracy w administracji publicznej, jednostkach samorządu terytorialnego, instytucjach i organizacjach
krajowych i międzynarodowych, organach UE, przedsiębiorstwach współpracujących z państwami UE, a także w placówkach
związanych z kulturą i dziedzictwem kulturowym, fundacjach, wydawnictwach i środkach masowego przekazu. Powinien
również być gotowy do pracy w organizacjach pozarządowych oraz aktywności w ruchach społecznych. Uzyskane
kwaliﬁkacje powinny być pomocne szczególnie w pracy w środowisku międzynarodowym. W ocenie autorów programu studia
te odpowiadają na potrzeby społeczne i gospodarcze współczesnej Polski i integrującej się Europy.
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Instytut Studiów Europejskich UJ prowadzi od wielu lat badania wpisujące się w prowadzony kierunek studiów, świadczą o
tym nie tylko publikacje naukowe poszczególnych pracowników Instytutu ale i publikacje naukowe. Spośród prowadzonych
aktualnie projektów badawczych Instytutu należy wymienić przede wszystkim: 1) Projekt badawczy Horizon2020 Research
and Innovation Actions: „EU3D. EU Diﬀerentiation, Dominance and Democracy” („EU3D: Zróżnicowana integracja, dominacja
i demokracja”), koordynowany przez ARENA Center for European Studies, Oslo University (Norwegia), ﬁnansowany przez
Komisję Europejską w ramach Programu Horizon2020 Research and Innovation Action: Societal Challenges. Europe in a
changing world – Inclusive, innovative and reﬂective societies, koncentrujący się na analizie przyszłości Unii Europejskiej z
perspektywy zróżnicowanej integracji; 2) Projekt badawczy Horizon2020 Research and Innovation Actions: POPREBEL Populist rebellion against modernity in 21st-century Eastern Europe: neo-traditionalism and neofeudalism” (Populistyczny
bunt przeciwko nowoczesności w Europie Wschodniej XXI wieku: neo-tradycjonalizm i neo-feudalizm), koordynowany przez
University College London (UK), ﬁnansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu Horizon2020 Research and
Innovation Actions H2020-SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020 (GOVERNANCE FOR THE FUTURE), mający na celu badanie
zjawiska rosnącego populizmu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej z perspektywy społecznej, politycznej, kulturowej i
ekonomicznej; 3) Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network: FATIGUE - Delayed Transformational Fatigue in
Central and Eastern Europe: Responding to the Rise of Illiberalism/Populism - European Training Network - Konsorcyjne
studia doktoranckie z partnerami z Wielkiej Brytanii (University College London - koordynator projektu), Czech (Uniwersytet
Karola w Pradze), Estonii (Uniwersytet w Tartu), Serbii (Uniwersytet w Belgradzie) oraz Węgier (Uniwersytet Corvinus w
Budapeszcie), ﬁnansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu Horizon2020 (Marie Skłodowska-Curie Innovative
Training Networks), zakładający badanie aktualnego zjawiska jakim są wzrastające w siłę ruchy populistyczne i nieliberalne
w Europie Środkowo-Wschodniej. Są to zatem badania odnoszące się do aktulanych problemów Europy i jej poszczególnych
społeczeństw. W ostatnich latach odbyły się również m.in. następujące konferencje organizowane przez Instytut: Zbudować
wspólną przyszłość: Włochy i Polska wobec polityki pamięci Unii Europejskiej. Pamięć totalitaryzmów (2016), Europejskie
narracje - Europa i Unia Europejska w XXI wieku jako przedmiot politycznych, społecznych i kulturowych konstrukcji (2015),
Sensitive heritage - sensitive interpretation (2015), Nowe polskie prawo konsularne (2015), Eurosceptycyzm w Europie
(2014), Polscy migranci w Europie (2013), Wielokulturowość - kryzys ponowoczesnego społeczeństwa? (2013), Quo vadis
Europo? Integrująca się Europa w procesie zmian (2013).
Potwierdzeniem prowadzenia badań związanych z obszarem europejskim są monograﬁe opublikowane prace pracowników
Instytutu w ostatnich latach, m.in.: P. Kubicki, Wynajdywanie miejskości. Polska kwestia miejska z perspektywy długiego
trwania (2016), B. Gierat-Bieroń, P. Kubicki, J. Orzechowska-Wacławska, Efekt ESK. Jak konkurs na Europejską Stolicę Kultury
zmienił polskie miasta (2016), M. Natanek, Samorządy w Radzie Europy Od powstania Rady Europy do szczytu wiedeńskiego
1993 roku (2016), K. Gajda, A. Pazik, Pozytywne miejsca pamięci europejskiej (2015), P. Czubik, W. Burek (red.), Wybrane
zagadnienia współczesnego prawa konsularnego (z perspektywy prawa i praktyki międzynarodowej oraz polskiej) (2014), K.
Koźbiał, System polityczny Księstwa Liechtensteinu (2013), D. Niedźwiedzki, Migracje i tożsamość. Od teorii do analizy
przypadku (2010), W. Stankowski, Szymon Wiesenthal. Biograﬁa (2011), D. Niedźwiedzki, M. Galent, I. Goddeeris, Migration
and Europeanisation (2009).

Związek badań naukowych z dydaktyką
Prowadzone w Instytucie Studiów Europejskich UJ od lat badania pozostają w ścisłym związku z prowadzoną dydaktyką,
będzie to miało także miejsce w przypadku studiów I stopnia na kierunku studia europejskie. Proponowane moduły zajęć
będą prowadzić naukowcy zajmujący się określoną tematyką od lat. Główne kierunki wspomnianych badań to: 1) analiza
naistotniejszych problemów współczesnej Europy, poszczególnych zjawisk i procesów o charakterze europejskim, jak i
regionów, poszczególnych państw i społeczeństw 2) analiza przyczyn populizmu - dostrzegalnego obecnie w wielu miejscach
kontynentu, 3) zagadnienia dotyczące problematyki wewnętrznej i zewnętrznej państw obszaru niemieckojęzycznego, 4)
problematyka dziedzictwa europejskiego, narodowego, regionalnego i lokalnego, 5) badania dotyczące samorzadności
lokalnej, "Polski lokalnej" i kooperacji transgranicznej. Wspomniane badania znajdują odzwierciedlenie m.in. w tytułach
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proponowanych specjalności oraz w treści proponowanych modułów zajęć. W ramach możliwości studenci studiów I stopnia
będa włączani w obszary badawcze, wspomniane wcześniej. Będzie to miało miejsce m.in. poprzez udział w warsztatowej
formie kilku kursów, udział w spotkaniach związanych z nabywaniem kompetencji międzykulturowych, wreszcie poprzez
samodzielne badania prowadzone w ramach proseminariów i seminariów dyplomowych. Proseminaria i seminaria będą
odgrywały dla studentów rolę przygotowawczą do podejmowania samodzielnych badań. Swoistym treningiem badawczym
będzie także udział studenta w kursach studyjnych lub warsztatowych, których częścią składową mogą być badania lokalne
prowadzone przez studentów „w terenie” lub praca nad projektem. Umożliwi to nabycie odpowiednich kompetencji
badawczych pod opieką pracowników naukowych Instytutu.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Instytut Studiów Europejskich ma siedzibę przy ulicy W. Reymonta 4 i mieści się w głównym budynku Wydziału Studiów
Międzynarodowych i Politycznych UJ. Wszystkie przydzielone ISE sale dydaktyczne zapewniają komfort uczenia się i są
wyposażone w niezbędny sprzęt elektroniczny zapewniający wysoki standard zajęć dydaktycznych, w tym również możliwość
zdalnego nauczania.
Zbiory biblioteczne ISE zostały przekazane w całości do biblioteki wydziałowej, która – wraz z czytelnią – mieści się w tym
samym budynku. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się budynek Biblioteki Jagiellońskiej, w której skład wchodzi również
tzw. Czytelnia europeistyczna.
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0312

Liczba semestrów:

6

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

licencjat

Opis realizacji programu:
Program jest realizowany w ciągu 6 semestrów zajęć, obejmuje 1769 godzin - dla każdej specjalności. W trakcie studiów - po
pierwszym semestrze - studenci mają możliwość wyboru następujących specjalności: 1) Analityk zjawisk i procesów, 2)
Ekspert organizacji społecznych, 3) Niemcoznawstwo.

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

181

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

176

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

20

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

101

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

2

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

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 1799

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
Wymiar, zasady i formy odbywania praktyk regulowane są przez Regulamin praktyk w Instytucie Studiów Europejskich UJ.
Praktyka obejmuje co najmniej 120 godzin, za co student otrzymuje 4 punkty ECTS.

Ukończenie studiów
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Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Warunkami ukończenia studiów jest osiągnięcie minimalnej, określonej w programie, liczby punktów ECTS (186), złożenie
pracy dyplomowej, zaakceptowanej przez promotora, i złożenie egzaminu dyplomowego na ocenę pozytywną. Na końcową
ocenę na dyplomie składają się takie elementy jak:
1) ocena pracy dyplomowej, stanowiąca 3/8 końcowej oceny;
2) ocena z egzaminu dyplomowego, stanowiąca 1/8 końcowej oceny;
3) średnia ważona z całego toku studiów, która stanowi 1/2 oceny końcowej na dyplomie.

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

SEU_K1_W01

Absolwent zna i rozumie miejsce i znaczenie nauk społecznych i humanistycznych w
systemie nauk

P6S_WG, P6U_W

SEU_K1_W02

Absolwent zna i rozumie zna i rozumie teorie, ogólne podstawy, metodologię i
terminologię ogólną i szczegółową z zakresu dziedzin nauk i dyscyplin naukowych
właściwych dla kierunku studiów

P6S_WG, P6U_W

SEU_K1_W03

Absolwent zna i rozumie zasady funkcjonowania systemów i instytucji
charakterystycznych dla europejskich organizacji integracyjnych, w tym w
szczególności dla Unii Europejskiej oraz jej państw członkowskich, jak i
poszczególnych państw kontynentu

P6S_WG

SEU_K1_W04

Absolwent zna i rozumie doktryny i ideologie determinujące rozwój państw i
społeczeństw w Europie, zarówno w kontekście historycznym, politycznym i
społecznym

P6S_WG

SEU_K1_W05

Absolwent zna i rozumie sposób funkcjonowania instytucji społecznych, kulturowych,
politycznych i gospodarczych na obszarze kontynentu europejskiego

P6S_WK

SEU_K1_W06

Absolwent zna i rozumie metody analizy i interpretacji wytworów kultury europejskiej,
P6S_WK,
wybranych teorii i szkół badawczych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych
P6S_WG
właściwych dla kierunku studiów

SEU_K1_W07

Absolwent zna i rozumie metody i narzędzia pozyskiwania danych w celu analizy
procesów społecznych, kulturowych, politycznych i ekonomicznych na obszarze
kontynentu europejskiego

P6S_WK,
P6S_WG

SEU_K1_W08

Absolwent zna i rozumie pojęcia i regulacje dotyczące ochrony własności
intelektualnej

P6S_WG,
P6S_WK

SEU_K1_W09

Absolwent zna i rozumie rolę i znaczenie mediów i instytucji związanych z kulturą w
społeczeństwach europejskich

P6S_WG,
P6S_WK

SEU_K1_W10

Absolwent zna i rozumie znaczenie uporządkowanej wiedzy dotyczącej powiązań
między naukami politycznymi, ekonomią, prawem, historią, socjologią,
literaturoznawstwem, oraz pozostałymi dziedzinami nauk humanistycznych i
społecznych

P6S_WG

SEU_K1_W11

Absolwent zna i rozumie znaczenie uporządkowanej wiedzy dotyczącej
funkcjonowania instytucji samorządu lokalnego oraz instytucji pozarządowych i
ruchów społecznych w Polsce i w Europie

P6S_WG

Kod

Treść

PRK

SEU_K1_U01

Absolwent potraﬁ wyszukiwać, selekcjonować, identyﬁkować i poddawać krytycznej
analizie źródła oraz informacje pisane i elektroniczne związane z dyscyplinami nauki
właściwymi na kierunku studiów

P6S_UW, P6U_U

SEU_K1_U02

Absolwent potraﬁ formułować problemy badawcze i badać procesy polityczne,
społeczne, historyczne, kulturowe i ekonomiczne w wymiarze europejskim

P6S_UW, P6U_U

SEU_K1_U03

Absolwent potraﬁ wyjaśniać i prognozować rolę procesów mających miejsce na
kontynencie europejskim, w szczególności w Unii Europejskiej, stosując metody
typowe dla dyscyplin nauki właściwych dla kierunku studiów

P6S_UW, P6U_U

Umiejętności

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

SEU_K1_U04

Absolwent potraﬁ przedstawić w formie pisemnej i ustnej – zarówno w języku polskim
jak i obcym – wiedzę dotyczącą mechanizmów zachodzących w Unii Europejskiej i w
poszczególnych państwach europejskich

P6S_UW

SEU_K1_U05

Absolwent potraﬁ posługiwać się systemami normatywnymi aby rozwiązać zadania z
zakresu dziedzin nauk i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów

P6S_UW

SEU_K1_U06

Absolwent potraﬁ pracować indywidualnie i w grupie nad projektami związanymi z
tematyką europejską, wykazuje się umiejętnością planowania tejże pracy

P6S_UO

SEU_K1_U07

Absolwent potraﬁ w okresie całego życia potraﬁ samodzielnie planować a także
realizować proces poszerzania wiedzy oraz podnoszenia umiejętności i kwaliﬁkacji
związanych ze studiami europejskimi

P6S_UU, P6S_UO

SEU_K1_U08

Absolwent potraﬁ posługiwać się i komunikować w języku angielskim na poziomie B2
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

P6S_UK

SEU_K1_U09

Absolwent potraﬁ wykorzystać w komunikacji specjalistyczną terminologię, jest w
stanie brać udział w debatach przedstawiając różne opinie i stawiska w zakresie
tematyki związanej ze studiami europejskimi

P6S_UK

SEU_K1_U10

Absolwent potraﬁ wykrywać zależności między poszczególnymi procesami
społecznymi, kulturowymi, politycznymi, historycznymi i ekonomicznymi na obszarze
Europy w perspektywie przeszłości i współczesności

P6S_UW

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

SEU_K1_K01

Absolwent jest gotów do konieczności ochrony dziedzictwa kulturowego,
historycznego i społecznego Europy związanego z jego różnorodnością

P6S_KR, P6U_K

SEU_K1_K02

Absolwent jest gotów do krytycznego podejścia do posiadanej wiedzy, uznaje jej
znaczenie w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

P6S_KK

SEU_K1_K03

Absolwent jest gotów do aktywności zawodowej w instytucjach krajowych i
międzynarodowych, także na poziomie lokalnym, które zajmują się problematyką
europejską

P6S_KK, P6S_KO

SEU_K1_K04

Absolwent jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej, oraz wymagania
tego od innych, ma świadomość odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych

P6S_KR
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Plany studiów
Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Academic English

30

2,0

zaliczenie

O

Literatura europejska

20

3,0

zaliczenie

O

Polityczna historia Europy po 1945 r.

30

4,0

egzamin

O

Sztuka wystąpień publicznych

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Tutorial i szkolenie uniwersyteckie

15

-

zaliczenie

O

Wstęp do ekonomii

45

5,0

egzamin

O

Wstęp do prawa

45

5,0

egzamin

O

Wstęp do analizy politycznej

45

5,0

egzamin

O

BHK

4

-

zaliczenie

O

Wychowanie ﬁzyczne

60

-

zaliczenie

O

Akademicki język polski

30

3,0

egzamin

F

Przedmiot

Grupa kursów kierunkowych do wyboru

O

Student wybiera 8 spośród 16 kursów z tzw. zakresów, realizuje zatem 240 godzin zajęć i 24 punkty ECTS. Z wybranych 8
kursów 5 powinno odnosić się do dyscypliny "nauki o polityce i administracji", 2 do dyscypliny "nauki socjologiczne".
Pozostałe kursy może wybierać w ramach pozostałych zajęć do wyboru, których student powinien zrealizować 3 (9
punktów ECTS): 1 z dyscypliny "nauki o polityce i administracji", 1 z dyscypliny "ekonomia i ﬁnanse" oraz 1 z dyscypliny
"nauki socjologiczne". Decyzja o uruchomienia określonych kursów z listy poniżej jest podejmowana na początku każdego
semestru.
Bezpieczeństwo międzynarodowe w Europie po 1989 r.

30

3,0

egzamin

F

Europa. Problemy i wyzwania współczesności - populizm i
nacjonalizmy

30

3,0

egzamin

F

Europa. Problemy i wyzwania współczesności - wielokulturowość i
migracje

30

3,0

egzamin

F

Polityka kulturalna UE

30

3,0

egzamin

F

Polityka wobec dziedzictwa

30

3,0

egzamin

F

Symbole i mity instytucji politycznych

30

3,0

egzamin

F

Systemy polityczne państw europejskich

30

3,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Semestr 2
Przedmiot
Academic English

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Historia i teoria integracji europejskiej

45

5,0

egzamin

O

Tutorial i szkolenie uniwersyteckie

15

1,0

zaliczenie

O

Wstęp do ﬁlozoﬁi

45

5,0

egzamin

O

Wstęp do socjologii

45

5,0

egzamin

O

Wychowanie ﬁzyczne

60

-

zaliczenie

O

Przedmiot

Grupa kursów kierunkowych do wyboru

O

Student wybiera 8 spośród 16 kursów z tzw. zakresów, realizuje zatem 240 godzin zajęć i 24 punkty ECTS. Z wybranych 8
kursów 5 powinno odnosić się do dyscypliny "nauki o polityce i administracji", 2 do dyscypliny "nauki socjologiczne".
Pozostałe kursy może wybierać w ramach pozostałych zajęć do wyboru, których student powinien zrealizować 3 (9
punktów ECTS): 1 z dyscypliny "nauki o polityce i administracji", 1 z dyscypliny "ekonomia i ﬁnanse" oraz 1 z dyscypliny
"nauki socjologiczne". Decyzja o uruchomienia określonych kursów z listy poniżej jest podejmowana na początku każdego
semestru.
Antropologia społeczna Europy

30

3,0

egzamin

F

Doktryny polityczne i prawne

30

3,0

egzamin

F

Ekonomia państw Europy Środkowowschodniej

30

3,0

egzamin

F

Geograﬁa polityczna i gospodarcza Europy

30

3,0

egzamin

F

Historia społeczna współczesnej Europy

30

3,0

egzamin

F

Kultury prawne Europy na tle porównawczym

30

3,0

egzamin

F

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

30

3,0

egzamin

F

Międzynarodowe stosunki polityczne

30

3,0

egzamin

F

Społeczne i kulturowe aspekty integracji

30

3,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Analiza zjawisk politycznych i ekonomicznych

30

4,0

egzamin

O

Analiza zjawisk społecznych i kulturowych

30

3,0

egzamin

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Konﬂikty społeczne: negocjowanie i mediacje

25

3,0

zaliczenie

O

Organizacje pozarządowe i ruchy społeczne

30

4,0

zaliczenie

O

Samorząd lokalny i regionalny w Europie

30

4,0

egzamin

O

Ścieżka: ANALITYK ZJAWISK I PROCESÓW
Przedmiot

Ścieżka: EKSPERT ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH
Przedmiot

Ścieżka: NIEMCOZNAWSTWO
Student realizuje w ramach ścieżki "Niemcoznawstwo" 7 kursów obowiązkowych dla ścieżki (pozycje 1-7), co stanowi 2100
godzin zajęć i 29 punktów ECTS oraz wybiera 2 z 6 oferowanych modułów - lecz z dyscypliny "nauki o polityce i
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administracji" (pozycje 8-12), czyli 60 godzin zajęć i 8 punktów ECTS. W sumie - w ramach ścieżki - 270 godzin i 37 punktów
ECTS. Kursy nie wybrane w ramach ścieżki mogą być realizowane z puli "do wyboru".
Przedmiot
Wstęp do niemcoznawstwa

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

4,0

egzamin

O

Grupa kursów specjalnościowych do wyboru

O

Student realizuje w ramach ścieżki "Niemcoznawstwo" 7 kursów obowiązkowych dla ścieżki, co stanowi 210 godzin zajęć i
29 punktów ECTS oraz wybiera 2 z 6 oferowanych modułów - z dyscypliny "nauki o polityce i administracji" , czyli 60
godzin zajęć i 8 punktów ECTS. W sumie - w ramach ścieżki - 270 godzin i 37 punktów ECTS. Kursy nie wybrane w ramach
ścieżki mogą być realizowane z puli "do wyboru".
Kultura niemiecka

30

3,0

zaliczenie

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Instytucje i system decyzyjny UE

30

4,0

egzamin

O

Metodologia nauk społecznych

30

4,0

egzamin

O

Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów

30

4,0

egzamin

O

Sztuka i architektura europejska

20

3,0

zaliczenie

O

Język angielski

30

-

zaliczenie

O

Drugi język obcy

30

-

zaliczenie

O

Semestr 3
Przedmiot

Grupa kursów kierunkowych do wyboru

O

Student wybiera 8 spośród 16 kursów z tzw. zakresów, realizuje zatem 240 godzin zajęć i 24 punkty ECTS. Z wybranych 8
kursów 5 powinno odnosić się do dyscypliny "nauki o polityce i administracji", 2 do dyscypliny "nauki socjologiczne".
Pozostałe kursy może wybierać w ramach pozostałych zajęć do wyboru, których student powinien zrealizować 3 (9
punktów ECTS): 1 z dyscypliny "nauki o polityce i administracji", 1 z dyscypliny "ekonomia i ﬁnanse" oraz 1 z dyscypliny
"nauki socjologiczne". Decyzja o uruchomienia określonych kursów z listy poniżej jest podejmowana na początku każdego
semestru.
Bezpieczeństwo międzynarodowe w Europie po 1989 r.

30

3,0

egzamin

F

Europa. Problemy i wyzwania współczesności - populizm i
nacjonalizmy

30

3,0

egzamin

F

Europa. Problemy i wyzwania współczesności - wielokulturowość i
migracje

30

3,0

egzamin

F

Polityka kulturalna UE

30

3,0

egzamin

F

Polityka wobec dziedzictwa

30

3,0

egzamin

F

Symbole i mity instytucji politycznych

30

3,0

egzamin

F

Systemy polityczne państw europejskich

30

3,0

egzamin

F

Kursy opcjonalne, które mogą być oferowane przez ISE UJ na studiach
europejskich (I stopnia).

F

Kursy opcjonalne do wyboru wyłącznie dla studentów I stopnia.
European Security

40

6,0

egzamin

F

Historia Polski po 1918 roku na tle dziejów Europy Środkowej

30

3,0

egzamin

F

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Human Rights Law in the European Context

40

6,0

egzamin

F

Introduction to Foreign Policy and Diplomacy

30

5,0

egzamin

F

Key Concepts in Contemporary Security Studies

40

6,0

egzamin

F

Kształtowanie aktywnego obywatelstwa UE w kontekście w
procesie edukacyjnym

30

4,0

egzamin

F

Między uczniem a obywatelem

30

4,0

egzamin

F

Organizacje międzynarodowe

30

4,0

egzamin

F

Politics and Society in the Balkans

30

5,0

egzamin

F

State Territory and International Law

30

5,0

egzamin

F

Przedmiot

Kursy opcjonalne, które mogą być oferowane przez ISE UJ na studiach
europejskich (I i II stopnia).

F

Student zobowiązany jest w ciągu toku studiów zrealizować minimum 30% kursów w
ramach grupy przedmiotów do wyboru. W ramach programu studiów europejskich
przedmiotami opcjonalnymi mogą być – prócz niżej wymienionych - także przedmioty z
grupy Kursów kierunkowych do wyboru, których student nie wybrał dla siebie do realizacji
programu studiów oraz kursy z innych specjalizacji, która nie jest specjalizacją wiodącą dla
studenta. Poniższa lista przedstawia listę przedmiotów opcjonalnych (do wyboru), które
dodatkowo mogą być oferowane przez ISE UJ w czasie toku studiów.
Aktywność NATO we współczesnym świecie

30

4,0

egzamin

F

Animal Studies - An Introduction

30

5,0

egzamin

F

Anti-Discrimination in Politics and Education: Challenges and
Strategies

30

5,0

egzamin

F

Antisemitism after Auschwitz in Comparative Perspective

30

5,0

egzamin

F

Antydyskryminacja w kulturze politycznej i edukacji

30

4,0

egzamin

F

Art in the Public Space

30

5,0

egzamin

F

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Contemporary Art

30

5,0

egzamin

F

Contemporary European Philosophy

30

5,0

egzamin

F

Cultural Industries and Cultural Institutions

30

5,0

egzamin

F

Culture and Society in Central Europe. Dilemmas of Identity and
Pluralism

30

5,0

egzamin

F

Dramat europejski

60

6,0

egzamin

F

Europa w nowożytnym systemie stosunków międzynarodowych

30

3,0

egzamin

F

European Solidarity in the Process of Political and Society
Integration. A Philosophical Perspective

30

5,0

egzamin

F

Faszyzmy europejskie

30

4,0

egzamin

F

Good European. According to Nietzsche and Arendt

30

5,0

egzamin

F

HerStory: women’s rights and feminist movements in the
diﬀerent countries of the European Union

30

5,0

egzamin

F
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

International Conﬂicts in Europe and Beyond

30

5,0

egzamin

F

International security in the post-Cold War Europe

45

6,0

egzamin

F

Interpretacja dziedzictwa. Warsztat

15

2,0

egzamin

F

Interpretation of heritage

15

3,0

egzamin

F

Kształtowanie europejskiego obywatelstwa w społeczeństwach
posttotalitarnych

30

4,0

egzamin

F

Miasta europejskie w procesie konstruowania i przekazywania
europejskiego dziedzictwa kulturowego

15

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Modelowanie społeczne w procesie edukacji

15

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Moderne Multi-kulturelle Gesellschaften in Europa – die
Dilemmanta von Toleranz und Pluralismus

30

5,0

egzamin

F

National and Post-National Identity. Civil Society in Europe

30

5,0

egzamin

F

NATO – Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego

30

4,0

egzamin

F

Niemcy 20/21. Historia-społeczeństwo-polityka-kultura Niemiec
na przełomie XX i XXI wieku.

30

4,0

egzamin

F

On Virtue in Politics. Past, Present, Future

30

5,0

egzamin

F

Pensiero politico europeo

30

5,0

egzamin

F

Polityka edukacyjna UE

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje polsko-żydowskie w czasie okupacji

30

4,0

egzamin

F

Rosja w stosunkach międzynarodowych

30

4,0

egzamin

F

Smaki wielokulturowości w Europie

30

4,0

egzamin

F

The (New) Museum

30

5,0

egzamin

F

The European Convention on Human Rights

30

5,0

egzamin

F

Tolerancja europejska wobec zagrożeń. Kontrowersje wokół
pojęcia

30

4,0

egzamin

F

Translatorium języka niemieckiego

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Translatorium języka rosyjskiego

30

3,0

egzamin

F

Wizerunki kobiety i mężczyzny w kulturze europejskiej

60

4,0

egzamin

F

Włochy współczesne

30

4,0

egzamin

F

Wybory i zachowania wyborcze

15

2,0

egzamin

F

Zagłada Żydów w Europie

30

4,0

egzamin

F

Zagłada Żydów w Polsce

30

4,0

egzamin

F

Żydzi w Krakowie - historia i kultura

30

4,0

egzamin

F

Права человека и институты гражданского общества на
постсоветском пространстве

30

5,0

egzamin

F

Zrozumieć Węgry. Węgry od ugody austriacko-węgierskiej do
czasów współczesnych.

30

3,0

egzamin

F

Przedmiot

Plany studiów
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Ścieżka: ANALITYK ZJAWISK I PROCESÓW
Przedmiot
Prawa człowieka i ich ochrona

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

40

5,0

egzamin

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

40

5,0

egzamin

O

Ścieżka: EKSPERT ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH
Przedmiot
Fundusze europejskie w praktyce

O

Grupa kursów specjalnościowych do wyboru

O

Student realizuje w ramach ścieżki "Ekspert organizacji społecznych" 8 kursów obowiązkowych dla ścieżki, co stanowi 210
godzin zajęć i 29 punktów ECTS oraz wybiera 2 z 6 oferowanych modułów - z dyscypliny "nauki o polityce i administracji",
czyli 60 godzin zajęć i 8 punktów ECTS. W sumie - w ramach ścieżki - 270 godzin i 37 punktów ECTS. Kursy nie wybrane w
ramach ścieżki mogą być realizowane z puli "do wyboru".
Regionalne Organizacje Współpracy Państw Europejskich

30

4,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

4,0

egzamin

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Analiza tekstów źródłowych

30

3,0

egzamin

O

Etyka

30

3,0

egzamin

O

Praktyka zawodowa

90

3,0

zaliczenie

O

Proseminarium

15

2,0

zaliczenie

O

Język angielski

30

-

zaliczenie

O

Drugi język obcy

30

-

zaliczenie

O

Ścieżka: NIEMCOZNAWSTWO
Przedmiot
Obszar niemieckojęzyczny przed 1918 r.

O

Semestr 4
Przedmiot

Grupa kursów kierunkowych do wyboru

O

Student wybiera 8 spośród 16 kursów z tzw. zakresów, realizuje zatem 240 godzin zajęć i 24 punkty ECTS. Z wybranych 8
kursów 5 powinno odnosić się do dyscypliny "nauki o polityce i administracji", 2 do dyscypliny "nauki socjologiczne".
Pozostałe kursy może wybierać w ramach pozostałych zajęć do wyboru, których student powinien zrealizować 3 (9
punktów ECTS): 1 z dyscypliny "nauki o polityce i administracji", 1 z dyscypliny "ekonomia i ﬁnanse" oraz 1 z dyscypliny
"nauki socjologiczne". Decyzja o uruchomienia określonych kursów z listy poniżej jest podejmowana na początku każdego
semestru.
Antropologia społeczna Europy

30

3,0

egzamin

F

Doktryny polityczne i prawne

30

3,0

egzamin

F

Ekonomia państw Europy Środkowowschodniej

30

3,0

egzamin

F

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Geograﬁa polityczna i gospodarcza Europy

30

3,0

egzamin

F

Historia społeczna współczesnej Europy

30

3,0

egzamin

F

Kultury prawne Europy na tle porównawczym

30

3,0

egzamin

F

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

30

3,0

egzamin

F

Międzynarodowe stosunki polityczne

30

3,0

egzamin

F

Społeczne i kulturowe aspekty integracji

30

3,0

egzamin

F

Przedmiot

Kursy opcjonalne, które mogą być oferowane przez ISE UJ na studiach
europejskich (I stopnia).

F

Kursy opcjonalne do wyboru w języku angielskim wyłącznie dla studentów I stopnia.
European Security

40

6,0

egzamin

F

Historia Polski po 1918 roku na tle dziejów Europy Środkowej

30

3,0

egzamin

F

Human Rights Law in the European Context

40

6,0

egzamin

F

Introduction to Foreign Policy and Diplomacy

30

5,0

egzamin

F

Key Concepts in Contemporary Security Studies

40

6,0

egzamin

F

Kształtowanie aktywnego obywatelstwa UE w kontekście w
procesie edukacyjnym

30

4,0

egzamin

F

Między uczniem a obywatelem

30

4,0

egzamin

F

Organizacje międzynarodowe

30

4,0

egzamin

F

Politics and Society in the Balkans

30

5,0

egzamin

F

State Territory and International Law

30

5,0

egzamin

F

Kursy opcjonalne, które mogą być oferowane przez ISE UJ na studiach
europejskich (I i II stopnia).

F

Student zobowiązany jest w ciągu toku studiów zrealizować minimum 30% kursów w
ramach grupy przedmiotów do wyboru. W ramach programu studiów europejskich
przedmiotami opcjonalnymi mogą być – prócz niżej wymienionych - także przedmioty z
grupy Kursów kierunkowych do wyboru, których student nie wybrał dla siebie do realizacji
programu studiów oraz kursy z innych specjalizacji, która nie jest specjalizacją wiodącą dla
studenta. Poniższa lista przedstawia listę przedmiotów opcjonalnych (do wyboru), które
dodatkowo mogą być oferowane przez ISE UJ w czasie toku studiów.
Aktywność NATO we współczesnym świecie

30

4,0

egzamin

F

Animal Studies - An Introduction

30

5,0

egzamin

F

Anti-Discrimination in Politics and Education: Challenges and
Strategies

30

5,0

egzamin

F

Antisemitism after Auschwitz in Comparative Perspective

30

5,0

egzamin

F

Antydyskryminacja w kulturze politycznej i edukacji

30

4,0

egzamin

F

Art in the Public Space

30

5,0

egzamin

F

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Contemporary Art

30

5,0

egzamin

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Contemporary European Philosophy

30

5,0

egzamin

F

Cultural Industries and Cultural Institutions

30

5,0

egzamin

F

Culture and Society in Central Europe. Dilemmas of Identity and
Pluralism

30

5,0

egzamin

F

Dramat europejski

60

6,0

egzamin

F

Europa w nowożytnym systemie stosunków międzynarodowych

30

3,0

egzamin

F

European Solidarity in the Process of Political and Society
Integration. A Philosophical Perspective

30

5,0

egzamin

F

Faszyzmy europejskie

30

4,0

egzamin

F

Good European. According to Nietzsche and Arendt

30

5,0

egzamin

F

HerStory: women’s rights and feminist movements in the
diﬀerent countries of the European Union

30

5,0

egzamin

F

International Conﬂicts in Europe and Beyond

30

5,0

egzamin

F

International security in the post-Cold War Europe

45

6,0

egzamin

F

Interpretacja dziedzictwa. Warsztat

15

2,0

egzamin

F

Interpretation of heritage

15

3,0

egzamin

F

Kształtowanie europejskiego obywatelstwa w społeczeństwach
posttotalitarnych

30

4,0

egzamin

F

Miasta europejskie w procesie konstruowania i przekazywania
europejskiego dziedzictwa kulturowego

15

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Modelowanie społeczne w procesie edukacji

15

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Moderne Multi-kulturelle Gesellschaften in Europa – die
Dilemmanta von Toleranz und Pluralismus

30

5,0

egzamin

F

National and Post-National Identity. Civil Society in Europe

30

5,0

egzamin

F

NATO – Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego

30

4,0

egzamin

F

Niemcy 20/21. Historia-społeczeństwo-polityka-kultura Niemiec
na przełomie XX i XXI wieku.

30

4,0

egzamin

F

On Virtue in Politics. Past, Present, Future

30

5,0

egzamin

F

Pensiero politico europeo

30

5,0

egzamin

F

Polityka edukacyjna UE

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje polsko-żydowskie w czasie okupacji

30

4,0

egzamin

F

Rosja w stosunkach międzynarodowych

30

4,0

egzamin

F

Smaki wielokulturowości w Europie

30

4,0

egzamin

F

The (New) Museum

30

5,0

egzamin

F

The European Convention on Human Rights

30

5,0

egzamin

F

Tolerancja europejska wobec zagrożeń. Kontrowersje wokół
pojęcia

30

4,0

egzamin

F

Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Translatorium języka niemieckiego

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Translatorium języka rosyjskiego

30

3,0

egzamin

F

Wizerunki kobiety i mężczyzny w kulturze europejskiej

60

4,0

egzamin

F

Włochy współczesne

30

4,0

egzamin

F

Wybory i zachowania wyborcze

15

2,0

egzamin

F

Zagłada Żydów w Europie

30

4,0

egzamin

F

Zagłada Żydów w Polsce

30

4,0

egzamin

F

Żydzi w Krakowie - historia i kultura

30

4,0

egzamin

F

Права человека и институты гражданского общества на
постсоветском пространстве

30

5,0

egzamin

F

Zrozumieć Węgry. Węgry od ugody austriacko-węgierskiej do
czasów współczesnych.

30

3,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Dziedzictwo kulturowe Europy i jego ochrona

30

4,0

egzamin

Logika z elementami retoryki

20

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

15

3,0

egzamin

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Niemcy po 1918 r.: polityka, prawo, społeczeństwo

30

5,0

egzamin

O

Systemy polityczne państw niemieckojęzycznych

30

4,0

egzamin

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Komunikacja i perswazja polityczna

15

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Praktyka zawodowa

90

3,0

zaliczenie

Przedmiot

Ścieżka: ANALITYK ZJAWISK I PROCESÓW
Przedmiot

O

Ścieżka: EKSPERT ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH
Przedmiot
Prawa człowieka i obywatela

O

Ścieżka: NIEMCOZNAWSTWO
Przedmiot

Semestr 5
Przedmiot

Plany studiów

O
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Prawo międzynarodowe publiczne

30

3,0

egzamin

O

Seminarium dyplomowe

60

12,0

zaliczenie

O

Język angielski

30

-

zaliczenie

O

Drugi język obcy

30

-

zaliczenie

O

Przedmiot

Grupa kursów kierunkowych do wyboru

O

Student wybiera 8 spośród 16 kursów z tzw. zakresów, realizuje zatem 240 godzin zajęć i 24 punkty ECTS. Z wybranych 8
kursów 5 powinno odnosić się do dyscypliny "nauki o polityce i administracji", 2 do dyscypliny "nauki socjologiczne".
Pozostałe kursy może wybierać w ramach pozostałych zajęć do wyboru, których student powinien zrealizować 3 (9
punktów ECTS): 1 z dyscypliny "nauki o polityce i administracji", 1 z dyscypliny "ekonomia i ﬁnanse" oraz 1 z dyscypliny
"nauki socjologiczne". Decyzja o uruchomienia określonych kursów z listy poniżej jest podejmowana na początku każdego
semestru.
Bezpieczeństwo międzynarodowe w Europie po 1989 r.

30

3,0

egzamin

F

Europa. Problemy i wyzwania współczesności - populizm i
nacjonalizmy

30

3,0

egzamin

F

Europa. Problemy i wyzwania współczesności - wielokulturowość i
migracje

30

3,0

egzamin

F

Polityka kulturalna UE

30

3,0

egzamin

F

Polityka wobec dziedzictwa

30

3,0

egzamin

F

Symbole i mity instytucji politycznych

30

3,0

egzamin

F

Systemy polityczne państw europejskich

30

3,0

egzamin

F

Kursy studyjne lub warsztatowe

O

Student wybiera jeden z poniższych przedmiotów. O uruchomieniu zajęć w danym
semestrze decyduje Dyrekcja ISE UJ:
Anti-Discrimination in Politics and Education: Challenges and
Strategies

30

5,0

egzamin

F

Refugee Crisis in Europe - Mediatization and Politicization

30

5,0

egzamin

F

Współpraca transgraniczna w Europie; teoria i praktyka

30

5,0

egzamin

F

Zajęcia terenowe – studium przypadku

30

5,0

egzamin

F

Kursy opcjonalne, które mogą być oferowane przez ISE UJ na studiach
europejskich (I stopnia).

F

Kursy opcjonalne do wyboru w języku angielskim wyłącznie dla studentów I stopnia.
European Security

40

6,0

egzamin

F

Historia Polski po 1918 roku na tle dziejów Europy Środkowej

30

3,0

egzamin

F

Human Rights Law in the European Context

40

6,0

egzamin

F

Introduction to Foreign Policy and Diplomacy

30

5,0

egzamin

F

Key Concepts in Contemporary Security Studies

40

6,0

egzamin

F

Kształtowanie aktywnego obywatelstwa UE w kontekście w
procesie edukacyjnym

30

4,0

egzamin

F

Między uczniem a obywatelem

30

4,0

egzamin

F

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Organizacje międzynarodowe

30

4,0

egzamin

F

Politics and Society in the Balkans

30

5,0

egzamin

F

State Territory and International Law

30

5,0

egzamin

F

Przedmiot

Kursy opcjonalne, które mogą być oferowane przez ISE UJ na studiach
europejskich (I i II stopnia).

F

Student zobowiązany jest w ciągu toku studiów zrealizować minimum 30% kursów w
ramach grupy przedmiotów do wyboru. W ramach programu studiów europejskich
przedmiotami opcjonalnymi mogą być – prócz niżej wymienionych - także przedmioty z
grupy Kursów kierunkowych do wyboru, których student nie wybrał dla siebie do realizacji
programu studiów oraz kursy z innych specjalizacji, która nie jest specjalizacją wiodącą dla
studenta. Poniższa lista przedstawia listę przedmiotów opcjonalnych (do wyboru), które
dodatkowo mogą być oferowane przez ISE UJ w czasie toku studiów.
Aktywność NATO we współczesnym świecie

30

4,0

egzamin

F

Animal Studies - An Introduction

30

5,0

egzamin

F

Anti-Discrimination in Politics and Education: Challenges and
Strategies

30

5,0

egzamin

F

Antisemitism after Auschwitz in Comparative Perspective

30

5,0

egzamin

F

Antydyskryminacja w kulturze politycznej i edukacji

30

4,0

egzamin

F

Art in the Public Space

30

5,0

egzamin

F

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Contemporary Art

30

5,0

egzamin

F

Contemporary European Philosophy

30

5,0

egzamin

F

Cultural Industries and Cultural Institutions

30

5,0

egzamin

F

Culture and Society in Central Europe. Dilemmas of Identity and
Pluralism

30

5,0

egzamin

F

Dramat europejski

60

6,0

egzamin

F

Europa w nowożytnym systemie stosunków międzynarodowych

30

3,0

egzamin

F

European Solidarity in the Process of Political and Society
Integration. A Philosophical Perspective

30

5,0

egzamin

F

Faszyzmy europejskie

30

4,0

egzamin

F

Good European. According to Nietzsche and Arendt

30

5,0

egzamin

F

HerStory: women’s rights and feminist movements in the
diﬀerent countries of the European Union

30

5,0

egzamin

F

International Conﬂicts in Europe and Beyond

30

5,0

egzamin

F

International security in the post-Cold War Europe

45

6,0

egzamin

F

Interpretacja dziedzictwa. Warsztat

15

2,0

egzamin

F

Interpretation of heritage

15

3,0

egzamin

F

Kształtowanie europejskiego obywatelstwa w społeczeństwach
posttotalitarnych

30

4,0

egzamin

F

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Miasta europejskie w procesie konstruowania i przekazywania
europejskiego dziedzictwa kulturowego

15

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Modelowanie społeczne w procesie edukacji

15

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Moderne Multi-kulturelle Gesellschaften in Europa – die
Dilemmanta von Toleranz und Pluralismus

30

5,0

egzamin

F

National and Post-National Identity. Civil Society in Europe

30

5,0

egzamin

F

NATO – Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego

30

4,0

egzamin

F

Niemcy 20/21. Historia-społeczeństwo-polityka-kultura Niemiec
na przełomie XX i XXI wieku.

30

4,0

egzamin

F

On Virtue in Politics. Past, Present, Future

30

5,0

egzamin

F

Pensiero politico europeo

30

5,0

egzamin

F

Polityka edukacyjna UE

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje polsko-żydowskie w czasie okupacji

30

4,0

egzamin

F

Rosja w stosunkach międzynarodowych

30

4,0

egzamin

F

Smaki wielokulturowości w Europie

30

4,0

egzamin

F

The (New) Museum

30

5,0

egzamin

F

The European Convention on Human Rights

30

5,0

egzamin

F

Tolerancja europejska wobec zagrożeń. Kontrowersje wokół
pojęcia

30

4,0

egzamin

F

Translatorium języka niemieckiego

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Translatorium języka rosyjskiego

30

3,0

egzamin

F

Wizerunki kobiety i mężczyzny w kulturze europejskiej

60

4,0

egzamin

F

Włochy współczesne

30

4,0

egzamin

F

Wybory i zachowania wyborcze

15

2,0

egzamin

F

Zagłada Żydów w Europie

30

4,0

egzamin

F

Zagłada Żydów w Polsce

30

4,0

egzamin

F

Żydzi w Krakowie - historia i kultura

30

4,0

egzamin

F

Права человека и институты гражданского общества на
постсоветском пространстве

30

5,0

egzamin

F

Zrozumieć Węgry. Węgry od ugody austriacko-węgierskiej do
czasów współczesnych.

30

3,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Przedmiot

Ścieżka: ANALITYK ZJAWISK I PROCESÓW
Przedmiot
Grupa kursów specjalnościowych do wyboru

Plany studiów

O
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Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Student realizuje w ramach ścieżki "Analityk zjawisk i procesów" 6 kursów obowiązkowych dla ścieżki, co stanowi 210
godzin zajęć i 29 punktów ECTS oraz wybiera 2 z 6 oferowanych modułów - z dyscypliny "nauki o polityce i administracji",
czyli 60 godzin zajęć i 8 punktów ECTS. W sumie - w ramach ścieżki - 270 godzin i 37 punktów ECTS. Kursy nie wybrane w
ramach ścieżki mogą być realizowane z puli "do wyboru".
Państwa Basenu M. Śródziemnego: społeczeństwa, polityka,
gospodarka

30

4,0

egzamin

F

Państwa Europy Środkowej: społeczeństwa, polityka, gospodarka

30

4,0

egzamin

F

Państwa niemieckojęzyczne we współczesnej Europie

30

4,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Ścieżka: EKSPERT ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH
Przedmiot
Grupa kursów specjalnościowych do wyboru

O

Student realizuje w ramach ścieżki "Ekspert organizacji społecznych" 8 kursów obowiązkowych dla ścieżki, co stanowi 210
godzin zajęć i 29 punktów ECTS oraz wybiera 2 z 6 oferowanych modułów - z dyscypliny "nauki o polityce i administracji",
czyli 60 godzin zajęć i 8 punktów ECTS. W sumie - w ramach ścieżki - 270 godzin i 37 punktów ECTS. Kursy nie wybrane w
ramach ścieżki mogą być realizowane z puli "do wyboru".
Komunikacja międzykulturowa

30

4,0

egzamin

F

Organizacja i zarządzanie instytucjami

30

4,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

4,0

egzamin

Ścieżka: NIEMCOZNAWSTWO
Przedmiot
Gospodarka państw niemieckojęzycznych

F

Grupa kursów specjalnościowych do wyboru

O

Student realizuje w ramach ścieżki "Niemcoznawstwo" 7 kursów obowiązkowych dla ścieżki, co stanowi 210 godzin zajęć i
29 punktów ECTS oraz wybiera 2 z 6 oferowanych modułów - z dyscypliny "nauki o polityce i administracji" , czyli 60
godzin zajęć i 8 punktów ECTS. W sumie - w ramach ścieżki - 270 godzin i 37 punktów ECTS. Kursy nie wybrane w ramach
ścieżki mogą być realizowane z puli "do wyboru".
Polityka zagraniczna państw niemieckojęzycznych

30

4,0

egzamin

F

Współczesne stosunki polsko - niemieckie

30

4,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Prawo Unii Europejskiej

45

4,0

egzamin

O

Seminarium dyplomowe

60

12,0

zaliczenie

O

Język angielski

30

4,0

egzamin

O

Drugi język obcy

30

10,0

egzamin

O

Kurs w języku obcym

30

5,0

egzamin

O

Semestr 6
Przedmiot

Plany studiów
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Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Grupa kursów kierunkowych do wyboru

O

Student wybiera 8 spośród 16 kursów z tzw. zakresów, realizuje zatem 240 godzin zajęć i 24 punkty ECTS. Z wybranych 8
kursów 5 powinno odnosić się do dyscypliny "nauki o polityce i administracji", 2 do dyscypliny "nauki socjologiczne".
Pozostałe kursy może wybierać w ramach pozostałych zajęć do wyboru, których student powinien zrealizować 3 (9
punktów ECTS): 1 z dyscypliny "nauki o polityce i administracji", 1 z dyscypliny "ekonomia i ﬁnanse" oraz 1 z dyscypliny
"nauki socjologiczne". Decyzja o uruchomienia określonych kursów z listy poniżej jest podejmowana na początku każdego
semestru.
Antropologia społeczna Europy

30

3,0

egzamin

F

Doktryny polityczne i prawne

30

3,0

egzamin

F

Ekonomia państw Europy Środkowowschodniej

30

3,0

egzamin

F

Geograﬁa polityczna i gospodarcza Europy

30

3,0

egzamin

F

Historia społeczna współczesnej Europy

30

3,0

egzamin

F

Kultury prawne Europy na tle porównawczym

30

3,0

egzamin

F

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

30

3,0

egzamin

F

Międzynarodowe stosunki polityczne

30

3,0

egzamin

F

Społeczne i kulturowe aspekty integracji

30

3,0

egzamin

F

Kursy studyjne lub warsztatowe

O

Student wybiera jeden z poniższych przedmiotów. O uruchomieniu zajęć w danym
semestrze decyduje Dyrekcja ISE UJ:
Anti-Discrimination in Politics and Education: Challenges and
Strategies

30

5,0

egzamin

F

Refugee Crisis in Europe - Mediatization and Politicization

30

5,0

egzamin

F

Współpraca transgraniczna w Europie; teoria i praktyka

30

5,0

egzamin

F

Zajęcia terenowe – studium przypadku

30

5,0

egzamin

F

Kursy opcjonalne, które mogą być oferowane przez ISE UJ na studiach
europejskich (I stopnia).

F

Kursy opcjonalne do wyboru w języku angielskim wyłącznie dla studentów I stopnia.
European Security

40

6,0

egzamin

F

Historia Polski po 1918 roku na tle dziejów Europy Środkowej

30

3,0

egzamin

F

Human Rights Law in the European Context

40

6,0

egzamin

F

Introduction to Foreign Policy and Diplomacy

30

5,0

egzamin

F

Key Concepts in Contemporary Security Studies

40

6,0

egzamin

F

Kształtowanie aktywnego obywatelstwa UE w kontekście w
procesie edukacyjnym

30

4,0

egzamin

F

Między uczniem a obywatelem

30

4,0

egzamin

F

Organizacje międzynarodowe

30

4,0

egzamin

F

Politics and Society in the Balkans

30

5,0

egzamin

F

State Territory and International Law

30

5,0

egzamin

F

Plany studiów

25 / 465

Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Kursy opcjonalne, które mogą być oferowane przez ISE UJ na studiach
europejskich (I i II stopnia).

F

Student zobowiązany jest w ciągu toku studiów zrealizować minimum 30% kursów w
ramach grupy przedmiotów do wyboru. W ramach programu studiów europejskich
przedmiotami opcjonalnymi mogą być – prócz niżej wymienionych - także przedmioty z
grupy Kursów kierunkowych do wyboru, których student nie wybrał dla siebie do realizacji
programu studiów oraz kursy z innych specjalizacji, która nie jest specjalizacją wiodącą dla
studenta. Poniższa lista przedstawia listę przedmiotów opcjonalnych (do wyboru), które
dodatkowo mogą być oferowane przez ISE UJ w czasie toku studiów.
Aktywność NATO we współczesnym świecie

30

4,0

egzamin

F

Animal Studies - An Introduction

30

5,0

egzamin

F

Anti-Discrimination in Politics and Education: Challenges and
Strategies

30

5,0

egzamin

F

Antisemitism after Auschwitz in Comparative Perspective

30

5,0

egzamin

F

Antydyskryminacja w kulturze politycznej i edukacji

30

4,0

egzamin

F

Art in the Public Space

30

5,0

egzamin

F

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Contemporary Art

30

5,0

egzamin

F

Contemporary European Philosophy

30

5,0

egzamin

F

Cultural Industries and Cultural Institutions

30

5,0

egzamin

F

Culture and Society in Central Europe. Dilemmas of Identity and
Pluralism

30

5,0

egzamin

F

Dramat europejski

60

6,0

egzamin

F

Europa w nowożytnym systemie stosunków międzynarodowych

30

3,0

egzamin

F

European Solidarity in the Process of Political and Society
Integration. A Philosophical Perspective

30

5,0

egzamin

F

Faszyzmy europejskie

30

4,0

egzamin

F

Good European. According to Nietzsche and Arendt

30

5,0

egzamin

F

HerStory: women’s rights and feminist movements in the
diﬀerent countries of the European Union

30

5,0

egzamin

F

International Conﬂicts in Europe and Beyond

30

5,0

egzamin

F

International security in the post-Cold War Europe

45

6,0

egzamin

F

Interpretacja dziedzictwa. Warsztat

15

2,0

egzamin

F

Interpretation of heritage

15

3,0

egzamin

F

Kształtowanie europejskiego obywatelstwa w społeczeństwach
posttotalitarnych

30

4,0

egzamin

F

Miasta europejskie w procesie konstruowania i przekazywania
europejskiego dziedzictwa kulturowego

15

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Modelowanie społeczne w procesie edukacji

15

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Moderne Multi-kulturelle Gesellschaften in Europa – die
Dilemmanta von Toleranz und Pluralismus

30

5,0

egzamin

F

National and Post-National Identity. Civil Society in Europe

30

5,0

egzamin

F

NATO – Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego

30

4,0

egzamin

F

Niemcy 20/21. Historia-społeczeństwo-polityka-kultura Niemiec
na przełomie XX i XXI wieku.

30

4,0

egzamin

F

On Virtue in Politics. Past, Present, Future

30

5,0

egzamin

F

Pensiero politico europeo

30

5,0

egzamin

F

Polityka edukacyjna UE

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Relacje polsko-żydowskie w czasie okupacji

30

4,0

egzamin

F

Rosja w stosunkach międzynarodowych

30

4,0

egzamin

F

Smaki wielokulturowości w Europie

30

4,0

egzamin

F

The (New) Museum

30

5,0

egzamin

F

The European Convention on Human Rights

30

5,0

egzamin

F

Tolerancja europejska wobec zagrożeń. Kontrowersje wokół
pojęcia

30

4,0

egzamin

F

Translatorium języka niemieckiego

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Translatorium języka rosyjskiego

30

3,0

egzamin

F

Wizerunki kobiety i mężczyzny w kulturze europejskiej

60

4,0

egzamin

F

Włochy współczesne

30

4,0

egzamin

F

Wybory i zachowania wyborcze

15

2,0

egzamin

F

Zagłada Żydów w Europie

30

4,0

egzamin

F

Zagłada Żydów w Polsce

30

4,0

egzamin

F

Żydzi w Krakowie - historia i kultura

30

4,0

egzamin

F

Права человека и институты гражданского общества на
постсоветском пространстве

30

5,0

egzamin

F

Zrozumieć Węgry. Węgry od ugody austriacko-węgierskiej do
czasów współczesnych.

30

3,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

4,0

egzamin

Przedmiot

Ścieżka: ANALITYK ZJAWISK I PROCESÓW
Przedmiot
Rada Europy i jej dorobek polityczno-prawny
Grupa kursów specjalnościowych do wyboru

O
O

Student realizuje w ramach ścieżki "Analityk zjawisk i procesów" 6 kursów obowiązkowych dla ścieżki, co stanowi 210
godzin zajęć i 29 punktów ECTS oraz wybiera 2 z 6 oferowanych modułów - z dyscypliny "nauki o polityce i administracji",
czyli 60 godzin zajęć i 8 punktów ECTS. W sumie - w ramach ścieżki - 270 godzin i 37 punktów ECTS. Kursy nie wybrane w
ramach ścieżki mogą być realizowane z puli "do wyboru".
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Rosja i inne państwa poradzieckie wobec Europy

30

4,0

egzamin

F

Rosja - społeczeństwo, polityka, gospodarka

30

4,0

egzamin

F

Wielka Brytania: społeczeństwo, kultura, gospodarka

30

4,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Miasta i miejskość

15

2,0

zaliczenie

O

Wolontariat: teoria i praktyka

25

3,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Ścieżka: EKSPERT ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH
Przedmiot

Grupa kursów specjalnościowych do wyboru

O

Student realizuje w ramach ścieżki "Ekspert organizacji społecznych" 8 kursów obowiązkowych dla ścieżki, co stanowi 210
godzin zajęć i 29 punktów ECTS oraz wybiera 2 z 6 oferowanych modułów - z dyscypliny "nauki o polityce i administracji",
czyli 60 godzin zajęć i 8 punktów ECTS. W sumie - w ramach ścieżki - 270 godzin i 37 punktów ECTS. Kursy nie wybrane w
ramach ścieżki mogą być realizowane z puli "do wyboru".
Państwo dobrobytu i polityki społeczne w Europie

30

4,0

egzamin

F

Przedsiębiorczość i mobilizacja społeczna. Teoria i praktyka

30

4,0

egzamin

F

Regiony w Unii Europejskiej

30

4,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

4,0

zaliczenie

Ścieżka: NIEMCOZNAWSTWO
Przedmiot
Media obszaru niemieckojęzycznego
Grupa kursów specjalnościowych do wyboru

O
O

Student realizuje w ramach ścieżki "Niemcoznawstwo" 7 kursów obowiązkowych dla ścieżki, co stanowi 210 godzin zajęć i
29 punktów ECTS oraz wybiera 2 z 6 oferowanych modułów - z dyscypliny "nauki o polityce i administracji" , czyli 60
godzin zajęć i 8 punktów ECTS. W sumie - w ramach ścieżki - 270 godzin i 37 punktów ECTS. Kursy nie wybrane w ramach
ścieżki mogą być realizowane z puli "do wyboru".
Geograﬁa polityczna, turystyczna i gospdoarcza obszaru
niemeickojęzycznego

30

4,0

egzamin

F

Systemy partyjne państw niemieckojęzycznych

30

4,0

egzamin

F

Współczesne społeczeństwa Niemiec, Austrii i Szwajcarii

30

4,0

egzamin

F

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów

28 / 465

Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Academic English
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.130.5cac67db1406e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Moduł ma na celu podwyższenie kompetencje akademickie studentów w jeżyku angielskim, w szczególności pod
kątem pisania, czytania, prezentacji ustnej oraz posługiwania się językiem w obszarze akademickim.
Poszczególna uwaga jest kładziona na słownictwo oraz praktyczne kompetencje komunikacyjne które są
pożyteczne w środowisku akademickim, włącznie z pisaniem esejów.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna miejsce i znaczenie studiów europejskich
oraz nauk społecznych w systemie akademickim
i terminologię z nią związaną w języku angielskim.

SEU_K1_W01

projekt

U1

Student potraﬁ przygotować projekt anglojęzyczny
w grupie, grając poszczególną rolę którą sam(a) sobie
wybierze. Potraﬁ siebie oraz innych w grupie ocenić
w sposób zarazem sprawiedliwy jak i krytyczny.
Student potraﬁ przygotować wypracowania i projekty
indywidualne w języku angielskim na odpowiednim
poziomie akademickim.

SEU_K1_U06

projekt, zaliczenie

U2

Student potraﬁ posługiwać się i komunikować
w języku angielskim na poziomie B2 lub wyżej
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
zarówno z osobami anglojęzycznymi jak i studentami
zagranicznymi, których język macierzysty nie jest
językiem polskim.

SEU_K1_U08

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

SEU_K1_K02

zaliczenie pisemne,
projekt, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do krytycznego podejścia
do analizy zjawisk społecznych, umie sformułować
pytania i podejmować próby rozwiązywania
problemów w formie esejów i projektów związanych
z wyzwaniami społecznymi, czyniąc to w tym w języku
angielskim.

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

15

przygotowanie eseju

5

przygotowanie do ćwiczeń

15

e-wykład

4

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
69

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

15

e-wykład

4

uczestnictwo w egzaminie

2

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

przygotowanie eseju

5

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie do egzaminu

10

przygotowanie do ćwiczeń

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
91

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.

Moduł przybliża studentom naukowe tematy w języku angielskim, używając
pisemne, ustne oraz projektowe kompetencje. Tematy są przedstawiane z
podręcznika do języka angielskiego, tak jak życie akademickie, środowisko,
problematyka miejska, demograﬁa, itp. Studenci przygotowują projekt wizualny
na temat prowadzonych kursów i pojęć na kierunku europeistyki; przygotowują
także mały projekt badawczy w którym muszą mieć kontakt ze studentami za
granicy; słuchają podcasty i przygotowują krytyczną analizę treści; piszą esej
naukowy; przygotowują prezentacje ustną w języku angielskim.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, gra dydaktyczna, metody e-learningowe, konwersatorium językowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
projekt, esej, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
uzupełnienie prac pisemnych, projektów grupowych, pozytywna
ocena na zaliczeniu

Semestr 2
Metody nauczania:
metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, metody e-learningowe, konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę, projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
uzupełnienie projektów grupowych, zaliczenie
prezentacji ustnej, napisanie eseju, pozytywna
ocena na zaliczeniu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagany egzamin wstępny do ustalenia poziomu grupy ćwiczeniowej.
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Literatura europejska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.110.5cd42cd72d543.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka),
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem konwersatorium "Literatura europejska" jest zapoznanie studentów z najważniejszymi tematami
współczesnej dyskusji literackiej i publicystycznej dotyczącej Europy, Europejczyków, relacji transatlantyckich
oraz postkolonialnych. Ważnymi zagadnieniami współczesnego dyskursu europeistycznego są: kwestie dialogu
wielokulturowego, deﬁnicja "innego", inności i wielości zjawisk kulturowych a także wielojęzyczności. Dodatkowo
pod dyskusję zostaną poddane takie zagadnienia jak: traumy historyczne, uprzedzenia i stereotypy dotyczące
narodów europejskich, przejawy dehumanizacji, rola kobiet w tworzeniu sprawiedliwych narracji społecznych oraz
kwestie dominacji politycznej i oﬁary. Zajęcia mają charakter konwersatoryjny wraz z projekcjami ﬁlmowymi adaptacjami ekranowymi ważnych europejskich powieści.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna podstawowe propozycje literackie
z katalogu literatury europejskiej.

SEU_K1_W06,
SEU_K1_W07,
SEU_K1_W08

zaliczenie ustne

SEU_K1_U02,
SEU_K1_U09,
SEU_K1_U10

zaliczenie ustne

SEU_K1_K01,
SEU_K1_K02,
SEU_K1_K04

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ ze zrozumieniem czytać literaturę,
rozpoznaje gatunki i poetykę utworów liretakich.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Nazywania zjawisk literacko-artystycznych
we współczesnej kulturze europejskiej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

20

przeprowadzenie badań literaturowych

55

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Kurs składa się z dwóch komponentów oraz trzecim, który stanowią zadania
zadania studenckie. Pierwszy komponent to regularny wykład akademicki
połączony z konwersatorium dotyczącym problematyki literackiej i współczesnego
dyskursu literackiego, wg propozycji lektur do czytanua. Drugi komponent to
wspólne seansy ﬁlmowe (ﬁlm- adaptacje powieści europejskich lub obrazy
odnoszące się do ważnych tematów kulturowych). Zadania dla studentów:
recenzja z wydarzenia kulturalnego, krótkie zespołowe ustne streszczenie
zadanych przez prowadzącego książek. Tematy wykładów: posmodernizm i
postkonializm z literaturze współczesnej. Lektury omawiane podczas zajęć
dydaktycznych: H. Miller, "Sercątko" (2009), D. Lessing "Piąte dziecko" (2008), M.
Houellebecq "Uległość" (2015), O. Tokarczuk, "Bieguni" (2007), wybrany kryminał,
Zadie Smith 'Białe zęby", (2002) Andrzej Stasiuk "Wschód".
Lektury do prezentacji: Cz. Miłosz "Zniewolony umysł, "Rodzinna Europa", Orham
Pamuk, "Stambuł", E. Hemingway, "Komu bije dzwon", Zadie Smith, "Londyn NW",
Swietłana Aljeksjejewicz, "Czasy secondhand", Wiliam Styron :"Wybór Zoﬁi",
James Baldwin, "Zapiski syna tego kraju", Allen Ginsberg, "Listy", Elena Ferante,
"Genialne przyjaciółka" lub "Historia nowego nazwiska", Paula Hawkins,
"Dziewczyna z pociągu", Chimamanda Ngozi Adichie, "Fioletowy hibiskus" lub "To
coś na Twojej szyi", Alan Hollinghurst, "Linia piękna", Jerzy Kosiński, "Malowany
ptak"

1.

W1, U1, K1

Polscy pisarze współcześni:
Szczepan Twardoch, "Drach"/"Królestwo", Marcin Wiecha, "Rzeczy, których nie
wyrzuciłem", Mariusz Szczygieł, "Gottland", Ignacy Karpowicz , Krzysztof Varga,
Wiesław, Myśliwski, Jerzy Pilch, Magdalena Parys, Remigiusz Mróz, Marek
Bieńczyk, Magdalena Tuli, Agata Tuszyńska, "Singer", Jakub Żulczyk, "Wzgórze
psów", Wit Szostak, Monika Sznajderman, "Fałszerze pieprzu."
Projekcie ﬁlmowe: "Grek Zorba", "Godziny", "Pianistka", "Zbrodnia i kara", "Ziemia
obiecana", "Pokot", "Kamerdyner".

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, seminarium
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: 1. Obecność na wykładach oraz
ćwiczeniach (2 obecności nieusprawiedliwione w semestrze); 2.
Przygotowanie do zajęć: przeczytanie zadanego tekstu, wykonanie
konkretnych zadań zaleconych przez Prowadzącego (indywidualnych lub
grupowych), 2 zadania na semestr; aktywny udział w
dyskusjach/debatach; 3. Zaliczenie końcowe: kolokwium w lektur
.Studenci losują 2 książki z przygotowanej przez Prowadzącego listy
lektur. Przygotowują odpowiedź ustną obejmująca: streszczenie lektury,
analizę i interpretację problematyki. Obowiązują 2 wybrane opracowania
naukowe do wylosowanych książek. Kolokwium jest indywidualne. Ocena
końcowa jest sumą 1+2+3.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ogólna wiedza na temat literatury polskiej oraz wiedza podstawowa na temat literatury europejskiej.

Sylabusy
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Polityczna historia Europy po 1945 r.
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.110.5cd42cd751527.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studenta z podstawową wiedzą z zakresu historii stosunków międzynarodowych
w Europie okresu Zimnej Wojny, upadku systemu bipoplarnego oraz wojny na Bałkanach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

[SEU_K1_W02] Absolwent zna i rozumie zna i rozumie
teorie, ogólne podstawy, metodologię i terminologię
ogólną i szczegółową z zakresu dziedzin nauk
i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku
studiów [SEU_K1_W04] Absolwent zna i rozumie
doktryny i ideologie determinujące rozwój państw
i społeczeństw w Europie, zarówno w kontekście
historycznym, politycznym i społecznym
[SEU_K1_W10] Absolwent zna i rozumie znaczenie
uporządkowanej wiedzy dotyczącej powiązań między
naukami politycznymi, ekonomią, prawem, historią,
socjologią, literaturoznawstwem, oraz pozostałymi
dziedzinami nauk humanistycznych i społecznych

SEU_K1_W02,
SEU_K1_W04,
SEU_K1_W10

egzamin pisemny / ustny

SEU_K1_U01,
SEU_K1_U10

egzamin pisemny / ustny

SEU_K1_K02

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

[SEU_K1_U01] Absolwent potraﬁ wyszukiwać,
selekcjonować, identyﬁkować i poddawać krytycznej
analizie źródła oraz informacje pisane i elektroniczne
związane z dyscyplinami nauki właściwymi
na kierunku studiów [SEU_K1_U10] Absolwent potraﬁ
wykrywać zależności między poszczególnymi
procesami społecznymi, kulturowymi, politycznymi,
historycznymi i ekonomicznymi na obszarze Europy
w perspektywie przeszłości i współczesności

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

[SEU_K1_K02] Absolwent jest gotów do krytycznego
podejścia do posiadanej wiedzy, uznaje jej znaczenie
w rozwiązywaniu problemów poznawczych
i praktycznych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

analiza źródeł historycznych

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Europa po zakończeniu I WŚ.
- rozpad państw wielonarodowych i powstanie nowych organizmów państwowych
- Traktaty kończące I WŚ i zmiany graniczne w Europie z tym związane
2. Koniec II WŚ i konferencje Wlk. Trójki
- Teheran i Jałta - ustalenia
3. Traktat Poczdamski - rozbieżności międzyalianckie w kwestii jego realizacji
4. Plan Marschalla
- warunku pomocy i powstanie OEEC. Stanowisko państw socjalistycznych.
5. Doktryna Trumana
- geneza i zastosowanie w Grecji i Turcji
- konsekwencje
6 i 7. Kształtowanie się systemu dwublokowego
- przejęcie władzy przez komunistów w państwach Europy Środkowej i tworzenie
bloku socjalistycznego
- Pakt z Dunkierski i Pakt Brukselski (powstanie UZE)
- powstanie NATO
8. Podział Niemiec (utworzenie RFN i NRD) i apogeum "Zimnej Wojny"
- kwestia udziału RFN w zachodnich strukturach polityczno-militarnych
- militaryzacja RFN i przyjęcie do NATO
- powstanie Układu Warszawskiego
9. Początki dialogu wschód - zachód
- Rozwiązanie problemu Austrii - podpisanie Traktatu Państwowego
10. Problematyka rozmów rozbrojeniowych
- rokowania SALT
- rokowania MBFR
11. Normalizacja stosunków RFN z państwami bloku wschodniego
- układy z ZSRR, Polską i NRD
- uregulowanie problemu Berlina Zachodniego
12. KBWE
- geneza i konsekwencje podpisania Aktu Końcowego KBWE
- utrwalenie procesu odprężenia (post-KBWE)
13. Konferencja 2+4
- Zjednoczenie Niemiec
- sytuacja w Europie po upadku systemu dwubiegunowego.
14. Rozpad Jugosławii i wojna na Bałkanach 1991 - 95
15. Test zaliczeniowy

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Na ostatnich zajęciach odbędzie się test zaliczeniowy jednokrotnego
egzamin pisemny / ustny wyboru. Otrzymanie oceny co najmniej plus dobrej (4.5) zwalnia z
egzaminu. Egzamin końcowy ma charakter ustny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagań wstępnych brak. Warunkiem zaliczenia kursu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach z możliwością opuszczenia
dwóch spotkań bez konsekwencji.

Sylabusy
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Sztuka wystąpień publicznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.110.5cd42cd7a0bdb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach, Nauki o
polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej, 0312Politologia i wiedza o
społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Dostarczenie studentom podstawowej wiedzy na temat zasad przygotowywania publicznych wystąpień.
Przedstawienie podstawowych typów kompozycji wystąpienia w zależności od gatunku i kontekstu: referatu,
prezentacji konferencyjnej, mowy okolicznościowej, innego wystąpienia publicznego. Wskazanie najbardziej
skutecznych sposobów rozpoczynania przemówienia, zwracania uwagi audytorium, prowadzenia argumentacji,
stosowania środków współczesnej retoryki, umiejętnego kończenia. Zapamiętywanie schematu przemówienia;
przygotowanie studentów do samodzielnego opracowywania atrakcyjnego przemówienia / prezentacji /
wystąpienia publicznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawy komunikacji społecznej i retoryki
we współczesnym świecie

SEU_K1_W05,
SEU_K1_W09

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przygotować w formie pisemnej i ustnej wypowiedź
na temat zjawisk i procesów zachodzących w Unii
Europejskiej i Europie

SEU_K1_U04

zaliczenie na ocenę

U2

wykorzystać w komunikacji stosowną terminologię
oraz retorykę, opracować i zastosować odpowiednią
argumentację, przedstawiając wybraną opinię
i stawisko

SEU_K1_U09

zaliczenie na ocenę

SEU_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wystąpienia publicznego na forum publicznym lub
organizacji w Polsce i Europie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

analiza problemu

5

przygotowanie projektu

20

wykonanie ćwiczeń

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

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.

Wielkie mowy w historii Europy i świata - przegląd i wstępna selekcja

W1

2.

Typy mówców i typy przemówień - przegląd problematyki i przykładów.

W1

3.

Wystąpienie i prezentacja naukowa: cechy zalecenia, dobre praktyki akademickie

W1, U1, U2

4.

Wystąpienie okolicznościowe: typy i dobre praktyki

W1, U1, U2

5.

Retoryka mowy: inwencja, początek i zakończenie. Przegląd dobrych praktyk

W1, U1, U2

Sylabusy
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6.

Odmiany i wzory argmentacji retorycznej. Przegląd dobrych praktyk

W1, U1, U2

7.

Retoryczne wyznaczniki tekstu przemówienia: tropy i ﬁgury retoryczne. Elementy
erystyki.

W1, U1, U2, K1

8.

Komunikacja werbalna i niewerbalna - przegląd dobrych praktyk

U1, U2, K1

9.

Odpowiedzialność za słowo wypowiadane publicznie. Analiza wybranych
przypadków.

U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
inscenizacja, wykład konwersatoryjny, analiza przypadków, metody e-learningowe, metoda sytuacyjna, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Obecność, wykonywanie zadań, udział w inscenizacji - wygłoszenie mowy

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Tutorial i szkolenie uniwersyteckie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.130.5cd42cd77363e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
0.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Cel kursu należy rozumieć trojako. Po pierwsze, studenci w ramach tzw. szkolenia uniwersyteckiego powinni
zostać zaznajomieni ze strukturami uniwersytetu, wydziału i instytutu, ich funkcjonowaniem oraz wzajemnymi
relacjami. Po drugie, studenci powinni zostać szczegółowo ze studiami europejskimi - jako studiami o charakterze
interdyscyplinarnym - oraz ich poszczególnymi komponentami. Po trzecie, celem spotkań jest przekazanie
podstawowej wiedzy dotyczącej ochrony własności intelektualnej. Zajęcia te mają stanowić swego rodzaju
ukierunkowanie dla studentów związane z wyborem specjalności w ramach studiów europejskich (od II semestru)
jak i wyborem kursów zgodnych z zainteresowaniami studenta.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

miejsce poszczególnych nauk i ich rozróżnienie

SEU_K1_W01

zaliczenie

SEU_K1_U07

zaliczenie

SEU_K1_K04

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

planować w sposób samodzielny przebieg swoich
studiów

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

przestrzegania zasad własności intelektualnej podczas
swoich studiów

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
15

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
15

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Struktura Uniwersytetu i Wydziału, Samorząd Studentów UJ, podstawowe
dokumenty.
2. Precedencja i tytulatura w życiu akademickim: powitania/pożegnania,
przedstawianie, wizytówki i reprezentacja instytucji.
3. Korespondencja: zasady i formy przygotowania pism i listów ze szczególnym
uwzględnieniem netykiety w komunikacji elektronicznej.
4. Zachowanie w typowych sytuacjach życia akademickiego: zajęcia dydaktyczne,
egzaminy, zaliczenia, konferencje, uroczystości, badania terenowe.
5. Własność intelektualna, dobra niematerialne, własność przemysłowa. Prawa
autorskie, prawa pokrewne - podstawowe pojęcia.
6. Podmioty praw autorskich. Twórca, współautorzy, inne podmioty. Spadkobiercy
i inni następcy prawni.
7. Zakres ochrony osobistych praw autorskich. Czas ochrony.
8. Zakres ochrony majątkowych praw autorskich. Ograniczenia, dozwolony użytek,
prawo cytatu, antologia i przedruk. Szczególne ochrony własności intelektualnej.
W1, U1, K1
System droit d’auteur i system copyright. Współczesne źródła prawa – konwencje
międzynarodowe, prawo Unii Europejskiej, prawo polskie.
9. Dochodzenie ochrony prawnej w prawie autorskim i poprzez ochronę dóbr
osobistych. Piractwo i odpowiedzialność karna za naruszanie praw autorskich.
10. Bazy danych. Ochrona prawno autorska, ochrona sui generis.
11. Idee wolnej treści: domena publiczna, Open Source, Copyleft, Creative
Commons.
12. Studia europejskie i ich interdyscyplinarność.
13. Wybór ścieżki specjalnościowej - dyskusja i szczegółowe omówienie
programów poszczególnych specjalności.
14. Dobór poszczególnych zajęć w toku studiów.
15. Dobór miejsca realizacji praktyk studenckich.
16. Zapoznanie z możliwościami rozwijania kariery akademickiej poza murami
uczelni (życie kulturalne, stypendia zagraniczne, szkoły letnie, działalność kół
naukowych).

1.

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie kursu bez oceny poprzez obecność podczas spotkań

Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie kursu bez oceny poprzez obecność podczas spotkań

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Wstęp do ekonomii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.110.5cd42cd6dec68.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi kategoriami gospodarki rynkowej i teorią poszczególnych podmiotów
gospodarczych z uwzględnieniem elementarnych praw, procesów i zjawisk mikroekonomicznych oraz
makroekonomicznych, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym.

C2

Ćwiczenie umiejętności interpretacji zjawisk mikroekonomicznych oraz makroekonomicznych z uwzględnieniem
zarówno ich przyczyn, jak i skutków.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Zna i rozumie teorie, ogólne podstawy, metodologię
i terminologię ogólną i szczegółową z zakresu dziedzin
nauk i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku
studiów.

SEU_K1_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W2

Zna i rozumie znaczenie uporządkowanej wiedzy
dotyczącej powiązań między naukami politycznymi,
ekonomią, prawem, historią, socjologią,
literaturoznawstwem, oraz pozostałymi dziedzinami
nauk humanistycznych i społecznych.

SEU_K1_W10

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U1

Wyszukuje, selekcjonuje, identyﬁkuje i poddaje
krytycznej analizie źródła oraz informacje pisane
i elektroniczne związane z dyscyplinami nauki
właściwymi na kierunku studiów.

SEU_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U2

Potraﬁ formułować problemy badawcze i badać
procesy polityczne, społeczne, historyczne, kulturowe
i ekonomiczne w wymiarze europejskim.

SEU_K1_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U3

Stosując metody typowe dla dyscyplin nauki
właściwych dla kierunku studiów potraﬁ wyjaśniać
i prognozować rolę procesów mających miejsce
na kontynencie europejskim, w szczególności w Unii
Europejskiej.

SEU_K1_U02

zaliczenie na ocenę

U4

Potraﬁ wykrywać zależności między poszczególnymi
procesami społecznymi, kulturowymi, politycznymi,
historycznymi i ekonomicznymi na obszarze Europy
w perspektywie przeszłości i współczesności.

SEU_K1_U10

zaliczenie na ocenę

SEU_K1_K02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

W sposób krytyczny podchodzi do posiadanej wiedzy,
uznaje jej znaczenie w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie do egzaminu

20

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

10

Przygotowanie do sprawdzianów

20

rozwiązywanie zadań

10
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zapoznanie się z e-podręcznikiem

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do tematyki: (1) ekonomia jako nauka, (2) metody analizy
ekonomicznej

W1

2.

Wybrane teorie i modele ekonomiczne: merkantylizm, ﬁzjokratyzm, ekonomia
klasyczna, keynesizm, monetaryzm, marksizm

W1, W2

3.

Analiza popytu i podaży: (1) rynek: znaczenie i modele, (2) popyt: krzywa popytu,
determinanty popytu, paradoksy popytu, (3) podaż: krzywa podaży determinanty
podaży, (4) równowaga rynkowa, (5) pojęcie i znaczenie elastyczności, (6)
przykłady analizy mikroekonomicznej

W1, K1

4.

Pomiar wyników gospodarczych i pomiar dobrobytu. Założenia analizy
ekonomicznej: (1) podstawowe wskaźniki analizy makroekonomicznej, rachunki
narodowe (Pojęcie produktu krajowego brutto, Ruch okrężny w gospodarce,
Rachunek PKB, PKB, PNB, dochód narodowy, dochód rozporządzalny, Realny i
nominalny PKB, Deﬂator PKB), (2) mierniki dobrobytu, (3) ujęcie popytowe i
podażowe w ekonomii – założenia analizy ekonomicznej

W1, U1, K1

5.

Model ﬂuktuacji krótkookresowych: (1) założenia analizy krótkookresowej, (2)
funkcja konsumpcji, (3) model 45 stopni, (4) mnożnik

W1, U1, K1

6.

Polityka ﬁskalna, deﬁcyt budżetowy i dług publiczny: (1) budżet państwa:
podstawowe pojęcia, polska ustawa budżetowa, (2) polityka ﬁskalna:
ekspansywna i restrykcyjna polityka ﬁskalna, (3) wpływ zmiany zakupów
rządowych na wielkość produkcji, (4) wpływ zmiany podatków na wielkość
produkcji, (5) efekt wypierania, (6) krzywa Laﬀera, (7) system podatkowy w
Polsce, system ubezpieczeń społecznych w Polsce

W1, U1, U3, K1

7.

Rynek pieniężny, bank centralny i polityka monetarna: (1) podstawowe pojęcia:
pieniądz, stopa procentowa, (2) rynek pieniężny: popyt na pieniądz, podaż
pieniądza, równowaga na rynku pieniężnym (3) polityka pieniężna: ekspansywna i
restrykcyjna polityka pieniężna, instrumenty polityki pieniężnej, (4) polityka
pieniężna w Polsce: organy NBP, założenia polityki pieniężnej

W1, U1, U3, K1

8.

Wpływ polityki ﬁskalnej i monetarnej na popyt globalny i wielkość produkcji w
krótkim okresie: (1) rynek pieniężny: stopa procentowa, popyt na pieniądz, podaż
pieniądza, (2) efekt wypierania, (3) efekt tłumienia

W1, U1, U2, U3, K1

9.

Inﬂacja: (1) przyczyny i koszty inﬂacji, (2) inﬂacja i stopa procentowa, (3) efekt
Fishera, (4) deﬂacja

W1, U1, K1

10.

Bezrobocie: (1) koncepcja bezrobocia, (2) strumienie bezrobocia, (3) rodzaje
bezrobocia, (4) naturalna stopa bezrobocia, (5) prawo Okuna, (6) krzywe Phillipsa

W1, U1, K1

11.

Kurs walutowy. Europejska Unia Gospodarcza i Walutowa: (1) pojęcie kursu
walutowego i systemu walutowego, (2) stopa procentowa, kurs walutowy i eksport
netto, (3) transmisja monetarna, (4) parytet siły nabywczej, (5) euro i Europejski
Bank Centralny

W1, U1, U2, U3, U4, K1
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12.

Proces dostosowawczy: (1) podstawowe pojęcia, modele i zależności, (2) realna i
nominalna stopa procentowa, (3) model dostosowań: makroekonomiczna krzywa
popytu (MDS), krzywa globalnej podaży (AS), krzywa krótkookresowej podaży
globalnej (SAS)

W1, U1, K1

13.

Wzrost gospodarczy: (1) założenia analizy długookresowej, (2) wzrost
gospodarczy: pojęcie i źródła wzrostu gospodarczego, (3) cykl koniunkturalny

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody elearningowe, metoda projektów, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. Zaliczenie wykładu odbywa się na podstawie egzaminu pisemnego.
Aby być dopuszczonym do egzaminu należy wcześniej uzyskać zaliczenie
ćwiczeń. 2. Ocena końcowa z przedmiotu wystawiana jest na podstawie
oceny z egzaminu pisemnego (kończącego część wykładową) oraz oceny
z ćwiczeń, przy czym, aby uzyskać ocenę pozytywną z przedmiotu należy
zarówno ćwiczeń, jak i z wykładu otrzymać ocenę co najmniej
„dostateczny” (3,0). Ocena "niedostateczny" (2,0) z ćwiczeń uniemożliwia
przystąpienie do egzaminu, ocena „niedostateczny” (2,0) z egzaminu
automatycznie staje się oceną końcową.

wykład

egzamin pisemny

ćwiczenia

1. Warunkiem formalnym uzyskania zaliczenia jest spełnienie wymogu
obecności. Aby zaliczyć kurs trzeba uczestniczyć w minimum połowie
spotkań ćwiczeniowych. 2. Zaliczenie w pierwszym terminie: 2.1. Podczas
semestru studenci(tki) zbierają punkty. 2.2. Ocena z ćwiczeń zależy od
ilości zebranych przez studenta(kę) punktów. 2.3. Punkty są przyznawane
za kolokwia (przewidywane są dwa kolokwia, udział w nich jest
obowiązkowy) oraz za aktywność na zajęciach. 3. Zaliczenie w drugim
zaliczenie na ocenę terminie: 3.1. Osoby, które nie uzyskały zaliczenia w pierwszym terminie
(nie uzbierały wymaganej liczby punktów i/lub były nieobecne na którymś
z kolokwiów) mają prawo do kolokwium poprawkowego. 3.2. Ocena
uzyskana w ramach drugiego terminu zaliczenia wystawiana jest
wyłącznie na podstawie punków uzyskanych z kolokwium poprawkowego.
Punkty z aktywności zdobyte podczas semestru nie są wliczane do oceny
wystawianej w ramach drugiego terminu, ponieważ były już uznawane w
ramach oceny uzyskanej w pierwszym terminie.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie ma wymagań wstępnych.
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Wstęp do prawa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.110.5cd42cd70bbfe.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przekazanie podstawowych zagadnień wiedzy o prawie i państwie. Po zakończeniu kursu student powinien
wstępnie poruszać się w materii prawoznawczej (rozpoznawać normy, odpowiednio je klasyﬁkować, dokonywać
interpretacji i interferencji), w tym znać i rozumieć miejsce prawa międzynarodowego publicznego oraz prawa
Unii Europejskiej w krajowym porządku prawnym.

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

Absolwent zna i rozumie sposób funkcjonowania
instytucji społecznych, kulturowych, politycznych
i gospodarczych na obszarze kontynentu
europejskiego

SEU_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W2

Absolwent zna i rozumie zasady funkcjonowania
systemów i instytucji charakterystycznych dla
europejskich organizacji integracyjnych, w tym
w szczególności dla Unii Europejskiej oraz jej państw
członkowskich, jak i poszczególnych państw
kontynentu

SEU_K1_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W3

Absolwent zna i rozumie znaczenie uporządkowanej
wiedzy dotyczącej powiązań między naukami
politycznymi, ekonomią, prawem, historią, socjologią,
literaturoznawstwem, oraz pozostałymi dziedzinami
nauk humanistycznych i społecznych

SEU_K1_W10

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U1

Absolwent potraﬁ wyjaśniać i prognozować rolę
procesów mających miejsce na kontynencie
europejskim, w szczególności w Unii Europejskiej,
stosując metody typowe dla dyscyplin nauki
właściwych dla kierunku studiów

SEU_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U2

Absolwent potraﬁ wykorzystać w komunikacji
specjalistyczną terminologię, jest w stanie brać udział
w debatach przedstawiając różne opinie i stawiska
w zakresie tematyki związanej ze studiami
europejskimi

SEU_K1_U09

zaliczenie na ocenę

K1

Absolwent jest gotów do krytycznego podejścia
do posiadanej wiedzy, uznaje jej znaczenie
w rozwiązywaniu problemów poznawczych
i praktycznych

SEU_K1_K02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

K2

Absolwent jest gotów do aktywności zawodowej
w instytucjach krajowych i międzynarodowych, także
na poziomie lokalnym, które zajmują się problematyką
europejską

SEU_K1_K03

zaliczenie na ocenę

K3

Absolwent jest gotów do przestrzegania zasad etyki
zawodowej, oraz wymagania tego od innych, ma
świadomość odpowiedzialnego pełnienia ról
zawodowych

SEU_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

45

przygotowanie do egzaminu

60
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie i funkcje prawa.

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

2.

Normy prawne i ich budowa. Reguły kolizyjne i luki w prawie.

W1, W2, W3, U1, U2

3.

Przestrzeganie i stosowanie prawa.

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

4.

Podział prawa na gałęzie. Kultury prawne współczesnego świata – podstawowe
informacje.

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

5.

Wykładnia prawa.

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

6.

Związki państwa i prawa. Zasada trójpodziału władzy. Podstawowe systemy
konstytucyjnoprawne.

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

7.

Proces prawotwórczy. Źródła prawa – pojęcie i źródła prawa obowiązującego w
Polsce.

W1, W3, U2, K1, K2, K3

8.

Podstawowe informacje o źródłach prawa międzynarodowego publicznego i prawa
Unii Europejskiej. Miejsce prawa międzynarodowego publicznego i prawa Unii
Europejskiej w polskim porządku prawnym.

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

9.

Sądownictwo konstytucyjne. System sądownictwa. Pojęcie demokratycznego
państwa prawa i praworządności w świetle warunków członkostwa w Unii
Europejskiej.

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

10.

Podstawowe zagadnienia z logiki niezbędne w prawoznawstwie.

W3, U2, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań,
metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny (test wielokrotnego wyboru), warunkiem zaliczenia jest
uzyskanie 50% + 1 punkt. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest
obecność i aktywność na ćwiczeniach. Finalna ocena z kursu składa się z:
- 70% oceny z ćwiczeń, - 30% oceny z egzaminu pisemnego

wykład

egzamin pisemny

ćwiczenia

Ocena z ćwiczeń składa się z: - 1/3 oceny z I kolokwium, - 1/3 oceny z II
kolokwium, - 1/3 oceny za aktywność na ćwiczeniach. Na ćwiczeniach
obecność jest oboowiązkowa. Dopuszczalne są 2 nieobecności w
zaliczenie na ocenę
semestrze. Wszystkie nieobecności powyżej tego limitu muszą zostać
zaliczone w porozumieniu z prowadzącymi zajęcia. Nieobecność na co
najmniej 50% zajęć skutkuje niezaliczeniem ćwiczeń.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Wstęp do analizy politycznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.110.604b6e7e88f79.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

K_U03_SH – Student stosując metody typowe dla dyscyplin nauki właściwych dla kierunku studiów potraﬁ
wyjaśniać i prognozować rolę procesów mających miejsce na kontynencie europejskim, w szczególności w Unii
Europejskiej K_U09_SH - Student potraﬁ wykorzystać w komunikacji specjalistyczną terminologię, jest w stanie
brać udział w debatach przedstawiając różne opinie i stawiska w zakresie tematyki związanej ze studiami
europejskimi K_K02_SH w sposób krytyczny podchodzi do posiadanej wiedzy, uznaje jej znaczenie
w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

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

EU_K1_W02] Absolwent zna i rozumie zna i rozumie
teorie, ogólne podstawy, metodologię i terminologię
ogólną i szczegółową z zakresu dziedzin nauk
i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku
studiów

SEU_K1_W01,
SEU_K1_W02,
SEU_K1_W03,
SEU_K1_W04,
SEU_K1_W05,
SEU_K1_W07

egzamin pisemny,
prezentacja

SEU_K1_U01,
SEU_K1_U02,
SEU_K1_U03,
SEU_K1_U06,
SEU_K1_U07,
SEU_K1_U09

egzamin pisemny,
prezentacja

SEU_K1_K02

egzamin pisemny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

[SEU_K1_U09] Absolwent potraﬁ wykorzystać
w komunikacji specjalistyczną terminologię, jest
w stanie brać udział w debatach przedstawiając różne
opinie i stawiska w zakresie tematyki związanej
ze studiami europejskimi

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

[SEU_K1_K02] Absolwent jest gotów do krytycznego
podejścia do posiadanej wiedzy, uznaje jej znaczenie
w rozwiązywaniu problemów poznawczych
i praktycznych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie projektu

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Pojęcie polityki. Granice polityczności.

W1, U1, K1

2.

Istota, geneza, deﬁnicja i forma państwa

W1, U1, K1
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3.

Partie i systemy partyjne (geneza partii politycznych, typy partii politycznych,
systemy partyjne, instytucjonalizacja partii)

W1, U1, K1

4.

Władza polityczna (pojęcie i legitymizacja władzy politycznej, trójpodział władzy)

W1, U1, K1

5.

Reżim polityczny: reżimy demokratyczne i niedemokratyczne

W1, U1, K1

6.

Najważniejsze doktryny i ideologie polityczne

W1, U1, K1

7.

Pojęcie narodu (naród jako wspólnota polityczna, naród jako wspólnota kulturowa,
naród w stosunkach międzynarodowych). Naród i nacjonalizm.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody elearningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Egzamin pisemny w formie testu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest
uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

ćwiczenia

prezentacja

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest przygotowanie prezentacji i aktywny
udział w zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Akademicki język polski
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.110.604b6616c444e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zdobycie przez studentów umiejętności czytania, pisania i wygłaszania polskojęzycznych
tekstów naukowych, zwłaszcza w zakresie problematyki studiów europejskich. Rozwinięcie znajomości
akademickiego języka polskiego pozwoli na doskonalenie kompetencji językowych i umiejętności prowadzenia
dyskusji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

57 / 465

W1

Student zna i rozumie terminologię naukową w języku
SEU_K1_W01,
polskim, dotyczącą zagadnień europejskich i studiów
SEU_K1_W10
europejskich, jak również szerszych zagadnień
społecznych, politycznych, prawnych i ekonomicznych.

egzamin ustny, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ wykorzystać zdobytą wiedzę
teoretyczną i językową, w tym czytać naukowe teksty
ze zrozumieniem, dokonywać ich analizy krytycznej,
formułować wypowiedzi własne, ustnie i w formie
pisemnej, spełniające kryteria akademickie.

SEU_K1_U01,
SEU_K1_U09

egzamin ustny, esej,
prezentacja

SEU_K1_K02

egzamin ustny, esej,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy
w nauce, pracy zawodowej i aktywności społecznej
oraz do krytycznego podejścia do posiadanej wiedzy
oraz spotykanych publikacji.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie eseju

20

przygotowanie do egzaminu

20

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.

Specyﬁka języka akademickiego. Styl naukowy wśród innych stylów polszczyzny.
Elementy kultury języka, norma językowa. Problemy studentów-obcokrajowców z
nauką języka polskiego i języka akademickiego w szczególności.

W1

2.

Pułapka komunikatywności; zjawisko interkomprehencji jako przeszkoda w
posługiwaniu się obcym językiem naukowym; błędy leksykalne, w tym błędy
użycia (fałszywi przyjaciele, kalki, zapożyczenia), powstałe w wyniku interferencji
językowej i nie tylko.

W1, U1, K1

3.

Terminologia z zakresu nauk społecznych i humanistyki.

W1

4.

Strukturalizacja wypowiedzi ustnej i pracy pisemnej.

W1, U1, K1

Sylabusy
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5.

Dobieranie źródeł i ich adekwatne wykorzystanie, rodzaje źródeł, cytowanie.
Umiejętność sporządzania przypisów, w tym przypisów bibliograﬁcznych.

W1, U1, K1

6.

Deﬁniowanie pojęć, klasyﬁkowanie i kategoryzowanie, abstrahowanie,
generalizacja i nieuprawniona generalizacja.

W1, U1, K1

7.

Logika wypowiedzi, sztuka racjonalnej argumentacji. Umiejętność oddzielenia
warstwy sprawozdawczej i krytycznej.

W1, U1, K1

8.

Prostota i estetyka wypowiedzi ustnej i pisemnej; precyzja, jednoznaczność.

U1, K1

9.

Zwięzłość wypowiedzi ustnej i pisemnej; umiejętność dostosowania objętości do
stawianych wymagań.

U1, K1

10.

Opracowanie edytorskie i redakcyjne tekstu naukowego; metodyka redakcji tekstu
(analiza i weryﬁkacja logiczna, językowa, stylistyczna, ortograﬁczna,
W1, U1, K1
interpunkcyjna, merytoryczna).

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, konwersatorium językowe, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

egzamin ustny, esej,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność (dopuszczalne 2 nieobecności) i aktywne uczestnictwo w
zajęciach; odrabianie zadań domowych, dyskutowanie omawianych
problemów i tekstów. Przygotowanie w konsultacji z prowadzącym
zajęcia krótkiego eseju naukowego wraz z wcześniejszym
zaprezentowaniem jego tematyki i założeń na zajęciach
(prezentacja). Egzamin ustny, polegający na sprawdzeniu znajomości
tematyki zajęć i umiejętności jej stosowania w powiązaniu z esejem,
napisanym przez studenta. Zarówno zaliczenie konwersatorium, jak i
zdanie egzaminu jest niezbędne do uzyskania pozytywnej oceny
końcowej z przedmiotu. Ocena końcowa zależy w 25% od aktywności
na zajęciach, w 25% od prezentacji oraz eseju i w 50% od oceny z
egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa (dopuszczalne 2 nieobecności).
Kurs może być przydatny dla studentów-obcokrajowców, mających problemy z akademickim (naukowym) językiem polskim
lub z językiem polskim w ogóle.

Sylabusy

59 / 465

Bezpieczeństwo międzynarodowe w Europie po 1989 r.
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.1150.5cd42cdbd44b3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wprowadzenie do debaty akademickiej na temat podmiotów, zakresu przedmiotowego i głównych problemów
bezpieczeństwa w pozimnowojennej Europie

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

posiada uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie
współczesnej historii stosunków międzynarodowych
oraz współczesnej historii politycznej i społecznej
Polski i Europy

SEU_K1_W04,
SEU_K1_W10

esej

W2

posiada podstawową wiedzę o zakresie i działaniu
wspólnych polityk Unii Europejskiej i ich wpływu
na rolę i pozycję Unii Europejskiej w systemie
stosunków międzynarodowych

SEU_K1_W02,
SEU_K1_W04

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

umie wyszukiwać, selekcjonować i poprawnie
wykorzystać informacje, stosując odpowiedni dobór
źródeł

SEU_K1_U02,
SEU_K1_U05

esej

U2

umie zastosować teorie i schematy poznane w ramach
poszczególnych dziedzin nauk europeistycznych
SEU_K1_U02,
do prawidłowej analizy wydarzeń i wyciągania trafnych
SEU_K1_U10
wniosków dotyczących związków przyczynowoskutkowych obserwowanych zjawisk

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności,
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się pod
względem zawodowym i rozwoju osobistego, potraﬁ
wyznaczyć kierunki własnego rozwoju

SEU_K1_K02,
SEU_K1_K03

esej

K2

potraﬁ efektywnie pracować indywidualnie, jak
również współdziałać i pracować w grupie

SEU_K1_K02,
SEU_K1_K04

esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przeprowadzenie badań literaturowych

10

przygotowanie eseju

15

przygotowanie do zajęć

15

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

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Typologia pojęcia bezpieczeństwa: podmiot, przedmiot, zakres
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Comprehensive security i human security
Główne nurty teoretyczne w studiach nad bezpieczeństwem
Bezpieczeństwo globalne
Bezpieczeństwo europejskie i transatlantyckie
Bezpieczeństwo regionalne: Europa Środkowa i Wschodnia
Bezpieczeństwo Polski

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
udział w zajęciach, wygłoszenie prezentacji i esej zaliczeniowy

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Europa. Problemy i wyzwania współczesności - populizm i nacjonalizmy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.1150.5cd42cdb86d75.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs ma na celu: 1) poszerzenie wiedzy uczestników na temat społecznych, kulturowych i ideologicznych wyzwań
przed którymi stoi dzisiaj Europa, w tym przede wszystkim tych, które wiążą się z powrotem gorących
nacjonalizmów (peryferyjnych i państwowych), którym towarzyszy często narracja populistyczna
i eurosceptyczna, 2) wyposażenie studentów w narzędzia do samodzielnej analizy przypadków, zachęcenie ich
do poszerzania ich wiedzy dotyczącej najbardziej aktualnych problemów europejskich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie procesy społeczno polityczne
zachodzące we współczesnej Europie

SEU_K1_W02,
SEU_K1_W05

egzamin pisemny,
projekt

W2

Student zna i rozumie podłoże wspólczesnego
nacjonalizmu i populizmu w Europie

SEU_K1_W04

egzamin pisemny,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ krytycznie analizować tekst
akademicki i wyciągać wnioski

SEU_K1_U01,
SEU_K1_U02

egzamin pisemny,
projekt

U2

Student potraﬁ samodzielnie lub w grupie
przygotować projekt naukowy, do którego wykorzysta
samodzielnie zebraną i przeanalizowaną literaturę

SEU_K1_U01,
SEU_K1_U04,
SEU_K1_U07

projekt

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie projektu

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie teoretyczne do nacjonalizmu i populizmu, analiza wybranych
przykładów ruchów i aktorów populistycznych i nacjonalistycznych z terytorium
Europy, wizyty studyjne w muzeum,

W1, W2, U1, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody
e-learningowe
Rodzaj zajęć

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Prezentacja projektu, Egzamin pisemny
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Europa. Problemy i wyzwania współczesności - wielokulturowość i migracje
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.1150.5cd42cdb5e531.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kurs wprowadza do problematyki współczesnych migracji międzynarodowych i zwiększającej się
wielokulturowości europejskich społeczeństw.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna historię i rolę migracji w Polsce i Europie.
Rozumie doniosłość procesów migracyjnych i ich
powiązanie z innymi wymiarami życia społecznego.

SEU_K1_W04,
SEU_K1_W05,
SEU_K1_W07,
SEU_K1_W10

egzamin pisemny

SEU_K1_U01,
SEU_K1_U02,
SEU_K1_U03,
SEU_K1_U09,
SEU_K1_U10

egzamin pisemny

SEU_K1_K01,
SEU_K1_K02,
SEU_K1_K03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Rozróżniać różnego rodzaju mechanizmy leżące
u podstaw emigracji, integracji i polityki migracyjnej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Świadomego udziału w debacie publicznej na trudne
dla współczesnych Europejczyków sprawy.
Wykazywania postaw obywatelskich związanych
z wyzwaniami płynącynmi z kryzysów związanych
z migracjami.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przeprowadzenie badań literaturowych

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.

1. Zajęcia organizacyjne, omówienie programu zajęć.
2. Zdeﬁniowanie siatki pojęciowej.
3. Polityka migracyjna: emigracyjna i imigracyjna.
4. Polityka wobec imigrantów.
5. Wybrane aspekty historii migracji.
6. Najważniejsze teorie migracji.
7. Imigracja w Europie.
8. Europeizacja polityki migracyjnej.
9. Migracje w obrębie UE.
10. Migracje w Polsce.
11. Polityki naturalizacji i koncepcje obywatelstwa w Europie.
12. Wielokulturowość i spory o jej granice.
13. Nastroje antyimigranckie w Europie.
14. Prognoza tendencji migracyjnych.
15. Posumowanie zajęć.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa.

Sylabusy
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Polityka kulturalna UE
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.1150.5cd42cdbad769.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs "Polityka kulturalna Unii Europejskiej" ma na celu przybliżenie wiedzy na temat procesów integracyjnych
w kulturze oraz roli polityki kulturalnej UE w systemie politycznych Unii. Kurs jest prowadzony w formacie
historyczno-kulturoznawczym. Istotne przesłanie spotkań konwersatoryjnych polega na zrozumieniu zmian
kulturowych i społecznych, z jakimi mieliśmy do czynienia od początku lat 90. XX w. czyli od momentu
wprowadzenia Traktatu o UE aż po dzień dzisiejszy.

C2

Dominantą tematyczną dyskursu europeistycznego są 3 fundamentalne w tym obszarze zagadnienia:
"europejskiej tożsamości kulturowej" oraz "europejskiej wartości dodanej" oraz rozumienia zasady pomocniczości
stosowanej traktatowo do polityki kulturalnej UE. Kurs ma za zadanie odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu
i zakresie polityka UE zmieniła postrzeganie kultury w ponowoczesnej Europie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zostaje zaznajomiony z historią integracji
europejskiej w dziedzinie kultury, z podziałem na poddziedziny: dziedzictwo kulturowej, ochrona książek
SEU_K1_W03,
i czytelnictwa oraz sztuka europejska. Student jest
SEU_K1_W04,
w stanie umiejscowić najważniejsze fakty historyczne
SEU_K1_W05
z dziedziny integracji kulturowej, rozpoznaje ważne
nazwiska z tego obszaru oraz rozumie efekty integracji
w kulturze.

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student rozróżnia podstawowe założenia polityki
kulturalnej UE względem narodowych polityk
kulturalnych. Potraﬁ przytoczyć najważniejsze pojęcia
terminologii unijnej w dziedzinie kultury, podstawowe
dokumenty oraz wskazać najważniejsze rozwiązania
strategiczne.

SEU_K1_U01,
SEU_K1_U03,
SEU_K1_U06,
SEU_K1_U09

esej

SEU_K1_K01,
SEU_K1_K02,
SEU_K1_K03,
SEU_K1_K04

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do podjęcia działalności
w międzynarodowym/unijnym środowisku
zawodowym, posiada wykształcone nawyki otwartej
dyskusji, współpracy; jest tolerancyjny, chętny
do podejmowania aktywności na poziomie
ponadnarodowym.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie projektu

55

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Polityka kulturalna UE - rys historyczny: od Europejskeij Deklaracjii Tożsamości
do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
2. Polityka kulturalna UE a ochrona i promocja europejskiegogo dziedzictwa
kulturowego: Znak dziedzictwa Europejskiego, Europejski Rok Dziedzictwa
Kulturowego 2018; współczesne wykorzystanie dziedzictwa (industrial, street art)
3. Zastosowanie Europejskich Funduszy Strukturalnych w dziedzinie kultury
(mechanizmy EFS, zarządzanie funduszamu, studia przypadku, fundusze
strukruralne a polska kultura)
4. Pierwsze programy pomocowe w dziedzinie kultury; ewolucja programowa
polityki kulturalnej UE, deklaracje, agendy.
5. Europejska Agenda dla Kultury w dobie globalizacji (2007), Nowy europejski
program na rzecz kultury (2018): analiza porównancza założeń doklumentów.
6. Analiza założeń programowo-ﬁnansowych programów UE dedykowanych
kulturze: Kultura 2007-2013, Kreatywna Europa 2021-2027
1.

W1, U1, K1
9. Analiza założen programowo-ﬁnansowych programu Europejska Stolica Kultury.
10. Europejska Stolica Kultury: studia przypadku, polskie studia przypadku:
Kraków 2000, Wroclaw 2016.
11. Relacje zewnętrzne UE w dziedzinie kultury: podstawy traktatowe, cele,
założenia, działania.
12. Europa i jej wartości: Unia Europejska i jej porzadek aksjnormatywnyw XXI w.
13. Plany Działania w kulturz, Platforma relacji Zewnetrznych UE, OMK.
10. Kraków'2000 (PP)
11. Linz, Wilno, Marsylia (PP)
12. Wrocław 2016 (praca zespołowa)
13. Warsztaty dotyczące profesjonalizacji wystąpień publicznych wraz z użyciem
programu Power Point.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków,
wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

esej

Aktywny udział w wykładach (10% całościowej oceny), przygotowanie 2
prezentacji w trakcie zajęć (50% oceny całościowej). Na zaliczenie:
prezentacja na wybrany temat związany z polityką kulturalną Unii
Europejskiej (w uzgodnieniu z Prowadzącym zajęcia) - 40% oceny z zajęć.

ćwiczenia

projekt

Udział w dyskusjach, projektach cząstkowych, konwersacjach i wyjazdach
studyjnych.

Sylabusy
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowe wiadomości na temat integracji europejskiej. Znajomość instytucji europiejskich i procesów decyzyujnych UE.
Podstawowe wiadomości z dziedziny kultury.

Sylabusy
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Polityka wobec dziedzictwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.1150.5cd42cda69bcf.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

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

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest odbycie krytycznej dyskusji nad tematami na styku dziedzictwa kulturowego i polityki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zna i rozumie sposób funkcjonowania instytucji
i organizcji działających na polu dziedzictwa
kulturowego i naturalnego

SEU_K1_W05

projekt, prezentacja
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W2

zna i rozumie rolę i znaczenie instytucji i organizacji
działających na polu dziedzictwa kulturowego
i naturalnego w społeczeństwach europejskich

SEU_K1_W09

projekt, prezentacja

SEU_K1_U01

projekt, prezentacja

SEU_K1_K01

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ wyszukiwać, selekcjonować, identyﬁkować
i poddawać krytycznej analizie dokumenty i materiały
informacyjne z zakresu dziedzictwa

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dostrzega, iż istnieje konieczność ochrony dziedzictwa
kulturowego, historycznego, społecznego
i naturalnego Europy

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie projektu

40

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Kurs został pomyślany jako kontynuacja kursów „Dziedzictwo kulturowe Europy i
jego ochrona” i/lub „Ochrona dóbr kultury”. Jako że tamte kursy znajdujące się w
ofercie odpowiednio studiów licencjackich i uzupełniających magisterskich
omawiają kwestie teoretyczne i odnoszą do międzynarodowej i krajowej legislacji,
kurs „Polityka wobec dziedzictwa” nie powiela tych treści, lecz oferuje pole do
dyskusji nad szeregiem studiów przypadków, których istotną cechą są związki z
polityką widzianą w różnych wymiarach. Kurs w szczególności będzie się odnosił
do kwestii najbardziej aktualnych z zakresu architektury, przestrzeni miast
W1, W2, U1, K1
historycznych, rewitalizacji, kwestii zarządzania muzeami, europeizacji
dziedzictwa z muzeach, populizmu. Kurs będzie stawiał na rozwijanie kompetencji
prowadzenia debaty, wyszukiwania informacji (w szczególności docierania do
źródeł), krytycznej analizy sytuacji. Częścią kursu będą spotkania z gośćmi, np.
urzędnikami, osobami kierującymi instytucjami, aktywistami. W ramach projektu
zaliczeniowego studenci wcielą się w rolę reporterów i będą rozpracowywać
najbardziej aktualne tematy (m.in. realizując wywiady z osobami zaangażowanymi
w daną sprawę).

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, metoda projektów
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
projekt, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Udział w zajęciach (obowiązkowy), udział w dyskusjach, prezentacja na
zajęciach, lektura tekstów i materiałów źródłowych, projekt

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka kongresowego umożliwiająca lekturę dokumentów.
Zalecane jest wcześniejsze uczestnictwo w kursach "Dziedzictwo kulturowe Europy i jego ochrona" lub "Ochrona dóbr
kultury".

Sylabusy
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Symbole i mity instytucji politycznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.1150.5cd42ceb65790.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

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

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z procesem budowania znaczeń wokół projektów i idei politycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

- Absolwent zna i rozumie metody analizy
i interpretacji wytworów kultury europejskiej,
wybranych teorii i szkół badawczych dziedzin nauki
i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku
studiów. - Absolwent zna i rozumie znaczenie
uporządkowanej wiedzy dotyczącej powiązań między
naukami politycznymi, ekonomią, prawem, historią,
socjologią, literaturoznawstwem, oraz pozostałymi
dziedzinami nauk humanistycznych i społecznych.

SEU_K1_W06,
SEU_K1_W10

esej, prezentacja

SEU_K1_U02,
SEU_K1_U10

esej, prezentacja

SEU_K1_K01,
SEU_K1_K02

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

- Absolwent potraﬁ formułować problemy badawcze
i badać procesy polityczne, społeczne, historyczne,
kulturowe i ekonomiczne w wymiarze europejskim Absolwent potraﬁ wykrywać zależności między
poszczególnymi procesami społecznymi, kulturowymi,
politycznymi, historycznymi i ekonomicznymi
na obszarze Europy w perspektywie przeszłości
i współczesności.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

- Absolwent jest gotów do konieczności ochrony
dziedzictwa kulturowego, historycznego i społecznego
Europy związanego z jego różnorodnością. - Absolwent
jest gotów do krytycznego podejścia do posiadanej
wiedzy, uznaje jej znaczenie w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie projektu

15

przygotowanie eseju

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Wykład koncentruje się na instytucjach politycznych, ze szczególnym
uwzględnieniem instytucji europejskich.
Przedmiotem rozważań będą mechanizmy budowania znaczeń wokół instytucji,
koncepcji i projektów politycznych.
Nacisk położony zostanie na antropologiczną / socjologiczną specyﬁkę spojrzenia
na politykę we współczesnym świecie.
Materiał przedstawiony zostanie w kilku blokach: 1) polityka jako przedmiot
rozważań antropologicznych i socjologicznych (przeszłość i współczesność),
prezentacja dotychczasowych (nielicznych) badań nad instytucjami europejskimi;
2) kategorie: mit, symbol, dar, oﬁara w badaniach nad zjawiskami politycznymi
współczesnej Europy, 3) współczesne mity i mitologie polityczne; 4) rytuał
polityczny, religia a polityka.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Student ma możliwość wyboru formy egzaminu, który jest albo ustny, albo
pisemny. W obu przypadkach jest on prezentacją efektu małego projektu
badawczego, który student wybiera samodzielnie, ale który jest
zatwierdzany przez prowadzącego kurs. W ocenie uwzględnione są:
zbieżność z ogólną tematyką kursu, odwołanie do podstawowej literatury
kursu i wybranego tematu, adekwatność metodologiczna oraz sposób
argumentacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak warunków wstępnych.

Sylabusy
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Systemy polityczne państw europejskich
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.1150.5cd42cd802d61.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest przedstawienie siatki pojęciowej związanej z zagadnieniem systemów politycznych państw
europejskich, różnorodności tychże systemów, zagadnień dotyczących poszczególnych składowych systemów jak
też systemów wyborczych oraz udziału, roli i udziału kobiet w systemach politycznych. Celem ćwiczeń jest poza
tym przekazanie wiedzy dotyczącej demokracji bezpośredniej, jako jednego z przejawów demokracji, oraz analiza
i ocena wybranych przykładów systemów politycznych w wybranych państwach Europy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

terminy i określenia typowe dla analizy systemów
politycznych państw europejskich

SEU_K1_W02

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyszukiwać i analizować informacje dotyczące
systemu politycznego wybranego państwa
europejskiego

SEU_K1_U01

prezentacja

U2

indywidualnie lub w co najwyżej 2-osobowej grupie
pracować nad wybranym zagadnieniem oraz
przedstawić go

SEU_K1_U06

prezentacja, zaliczenie

U3

przedstawić wiedzę i informacje dotyczące systemu
politycznego wybranego państwa europejskiego

SEU_K1_U04

egzamin pisemny,
prezentacja

SEU_K1_K02

prezentacja, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznego podejścia do swojej wiedzy związanej
z kursem, uznaje jej znaczenie w rozwiązaniu
konkretnych problemów

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do egzaminu

25

uczestnictwo w egzaminie

1

konsultacje

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
83

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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WYKŁAD:
1. Pojęcie systemu politycznego - deﬁnicje. Podsystemy.
2. Klasyﬁkacje i typologie systemów politycznych.
3. Wybrane typy systemów politycznych – charakterystyka.
4. Zasady konstytucyjno-prawne państw demokratycznych.
5. Elementy systemu politycznego: organy władzy, partie polityczne, grupy
interesu, regulacje prawne i pozaprawne.
6. Organy współczesnych państw, relacje między nimi.
7. Prawa wyborcze kobiet we współczesnych systemach politycznych państw
europejskich.
ĆWICZENIA:
1. Demokracja bezpośrednia i jej przejawy.
2. Cechy systemów politycznych państw federalnych.
3. System polityczny europejskich państw unitarnych.
4. System polityczny państwa zregionalizowanego.
5. Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej: wybrane przykłądy,
cechy charakterystyczne.
6. Systemy polityczne europejskich monarchii – rola i miejsce monarchy.
7. System polityczny europejskiego mikropaństwa: przykład Liechtensteinu.

1.

W1, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Kurs będzie zakończony egzaminem pisemnym w formie testu
jednokrotnego wyboru oraz zdeﬁniowania określonych pojęć (opisu
określonego zjawiska). Aby zaliczyć egzamin należy uzyskać powyżej
50% punktów możliwych do zdobycia.

wykład

egzamin pisemny

ćwiczenia

Zaliczenie kursu wymaga zaliczenia ćwiczeń. Aby zaliczyć ćwiczenia
niezbędne jest przedstawienie prezentacji na wybrany temat (system
prezentacja, zaliczenie polityczny danego państwa europejskiego) oraz aktywny udział w
dyskusji. Do zaliczenia ćwiczeń niezbędna jest także obecność na
zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach ćwiczeniowych - dopuszczana jest tylko 1 nieobecność podczas nich gdyż zajęcia trwają pół semestru

Sylabusy
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Konﬂikty społeczne: negocjowanie i mediacje
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
EKSPERT ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUEOSS.120.5cd42ce2d76b3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 25

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy, kompetencji i umiejętności umożliwiających realizacje postawy
negocjacyjnej w praktyce życia codziennego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

istotę negocjacyjnego rozwiązywania problemów
społecznych zachodzących w sferze publicznej i sferze
prywatnej życia codziennego

SEU_K1_W05,
SEU_K1_W07

projekt
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wskazywać, identyﬁkować oraz diagnozować problemy
SEU_K1_U03,
społeczne pojawiające się w procesie integracji
SEU_K1_U10
z perspektywy negocjacyjnej

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współpracy z innymi w celu poszukiwania
negocjacyjnego rozwiązywania problemów
społecznych

SEU_K1_K02

projekt

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

25

rozwiązywanie zadań problemowych

15

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie projektu

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Konﬂikt społeczny: perspektywa negocjacyjna

W1, U1, K1

2.

Negocjacje: ogólna charakterystyka zjawiska

W1, U1, K1

3.

Specyﬁka i cele negocjacji zbiorowych i międzynarodowych

W1, U1, K1

4.

Negocjacje jako działanie komunikacyjne

W1, U1, K1

5.

Fazy negocjowania

W1, U1, K1

6.

Strategie negocjacji

W1, U1, K1

7.

Negocjowanie skuteczne

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
inscenizacja, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach
ćwiczeniowych oraz opracowanie i przedstawienie przez studenta projektu
strategii negocjacyjnej dla warunków określonych przez prowadzącego
zajęcia

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Organizacje pozarządowe i ruchy społeczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
EKSPERT ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUEOSS.120.5cd42ce3059ee.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne, Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Rozszerzenie wiedzy dotyczącej organizacji pozarządowych i ruchów społecznych. Umiejętność rozumienia
funkcjonowania organizacji pozarządowych i ruchów społecznych we współczesnej Europie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

85 / 465

W1

student zna i rozumie sposób funkcjonowania
instytucji społecznych, kulturowych, politycznych
i gospodarczych na obszarze kontynentu
europejskiego (K_W05_H)

SEU_K1_W11

projekt, esej

W2

student posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą
funkcjonowania instytucji samorządu lokalnego oraz
instytucji pozarządowych i ruchów społecznych
w Polsce i w Europie (K_W11_SH)

SEU_K1_W11

projekt, esej

SEU_K1_U10

projekt, esej

SEU_K1_K02

projekt, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ wykrywać zależności między
poszczególnymi procesami społecznymi, kulturowymi,
politycznymi, historycznymi i ekonomicznymi
na obszarze Europy w perspektywie przeszłości
i współczesności

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student w sposób krytyczny podchodzi do posiadanej
wiedzy, uznaje jej znaczenie w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych (K_K02_SH)

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

15

ćwiczenia

15

przygotowanie projektu

30

przygotowanie eseju

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Społeczeństwo obywatelskie

W1, W2, U1, K1

2.

Kapitał społeczny, Zaufanie jako zasób społeczny

W1, W2, U1, K1

3.

Organizacje pozarządowe – rys historyczny

W1, W2, U1, K1

Sylabusy

86 / 465

4.

Społeczne funkcje organizacji pozarządowych

W1, W2, U1, K1

5.

Współczesne organizacje pozarządowe w Polsce i Europie

W1, W2, U1, K1

6.

Ruchy społeczne w zglobalizowanym świecie

W1, W2, U1, K1

7.

Ruchy regionalne i narodowe we współczesnej Europie

W1, W2, U1, K1

8.

Miejskie ruchy społeczne w Polsce i Europie

W1, W2, U1, K1

9.

Dialog społeczny. Partycypacja społeczna. Narzędzia partycypacyjne: budżet
obywatelski, panel obywatelski

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty

projekt

realizacja projektu

ćwiczenia

esej

esej naukowy

Wymagania wstępne i dodatkowe
nie dotyczy

Sylabusy
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Analiza zjawisk politycznych i ekonomicznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
ANALITYK ZJAWISK I PROCESÓW

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUAZPS.120.604b6a4ade732.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Ekonomia i ﬁnanse

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia, 0312Politologia i wiedza o
społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem jest przedstawienie zasad i praktycznych sposobów rzetelnego opisywania i wyjaśniania zjawisk, zdarzeń
i procesów mających miejsce we współczesnej Europie i świecie, ze szczególnym uwzględnieniem krytycznego
i analitycznego podejścia wynikającego z naukowego postrzegania świata.

C2

Celem jest również omówienie i wyjaśnienie podstawowych w naukach społecznych i europeistyce perspektyw
poznawczych i podejść – związanych z naukami o polityce, ekonomii – w celu podkreślenia wieloaspektowości
wiedzy i poznania.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

znaczenie uporządkowanej wiedzy dotyczącej
powiązań między naukami o polityce, ekonomią,
socjologią i kulturoznawstwem, oraz pozostałymi
naukami humanistycznymi i społecznymi

SEU_K1_W10

prezentacja

W2

Absolwent zna i rozumie różnice między metodami
analizy i interpretacji danych pochodzących z różnych
dyscyplin i wypracowanych w ramach różnych
paradygmatów naukowych właściwych dla studiów
europejskich

SEU_K1_W06

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Potraﬁ zdobyć, krytycznie ocenić oraz przedstawić
w formie pisemnej i ustnej wiedzę dotyczącą
mechanizmów zachodzących w Unii Europejskiej

SEU_K1_U01,
SEU_K1_U03,
SEU_K1_U04

prezentacja

U2

wyjaśniać i prognozować procesy zachodzące
na terenie Europy, jak również wykrywać zależności
między wymiarem społecznym, kulturowym,
politycznym i ekonomicznymi

SEU_K1_U03,
SEU_K1_U10

prezentacja

SEU_K1_K02

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej ewaluacji źródeł i treści posiadanej wiedzy

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

analiza wymagań

1

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

19

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Blok politologiczny i wstępny: Sceptycyzm, krytycyzm i krytyczność w nauce.
1.

W1, W2, U1, U2, K1
Genologiczne i językowe reguły opisu rzeczywistości społecznej – podstawy
bezstronnego sporządzania notatek.

2.

W1, W2, U1, U2, K1

Analiza sytuacji społecznych – zasady i reguły. Analiza polityczna: przykłady i
ćwiczenia.
W1, W2, U1, U2, K1

3.

4.

Główne zjawiska, procesy, trendy zachodzące współcześnie w gospodarce
światowej.

W1, W2, U1, U2, K1

5.

Pomiar zjawisk ekonomicznych – podstawowe mierniki i ich interpretacja
ekonomiczna. Wzrost gospodarczy, rozwój gospodarczy, konkurencyjność i
innowacyjność gospodarki Polski (i w Unii Europejskiej) – uwarunkowania
wewnętrzne i zewnętrzne.

W1, W2, U1, U2, K1

6.

Cykl koniunkturalny i wahania koniunkturalne w Polsce na tle Unii Europejskiej –
przyczyny, przebieg, skutki i wyzwania dla polityki państw, działalności
przedsiębiorstw, gospodarstw domowych. Problem deﬁcytu budżetowego i długu
publicznego krajów członkowskich Unii Europejskiej – przyczyny, skutki i
wyzwania.

W1, W2, U1, U2, K1

7.

Podatki w systemie ﬁnansów publicznych. Koordynacja i harmonizacja systemów
podatkowych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Integracja gospodarcza w
ramach Unii Europejskiej – unia celna, Jednolity Rynek Europejski, Unia
Gospodarcza i Walutowa – skutki i wyzwania dla polityki państw, działalności
przedsiębiorstw, gospodarstw domowych.

W1, W2, U1, U2, K1

8.

Kryzys migracyjny i jego konsekwencje ekonomiczne. Brexit – skutki i wyzwania
dla Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej. Pandemia SARS-Cov-2 i jej skutki.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach (min. 80% + prezentacja)
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Historia i teoria integracji europejskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.120.5cd42cd89291a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Cele kursu sprowadzają się do zaznajomienia studentów z podstawowymi informacjami dotyczącymi rozwoju
integracji europejskim, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju historycznego w XX stuleciu, oraz zapoznania
odbiorców z najważniejszymi teoriami próbującymi wyjaśnić integrację europejską.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

teorie związane z procesami integracji europejskiej

SEU_K1_W02

prezentacja
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W2

funkcjonowanie instytucji oraz systemów powiązanych
z procesami integracyjnymi na kontynencie
europejskim

SEU_K1_W03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przedstawić procesy integracyjne zachodzące
w Europie i zwrócić uwagę na ich znaczenie

SEU_K1_U04

egzamin pisemny

U2

korzystać z fachowej terminologii dotyczącej procesów
integracyjnych na kontynencie europejskim

SEU_K1_U09

egzamin pisemny

SEU_K1_K03

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

aktywności zawodowej w instytucjach powiązanych
z integrację europejską

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do ćwiczeń

25

analiza badań i sprawozdań

10

uczestnictwo w egzaminie

1

analiza źródeł historycznych

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
131

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

92 / 465

Wykład:
1. Podstawowe pojęcia.
2. Prekursorzy integracji Starego Kontynentu i ich idee – przegląd historyczny.
3. XX-wieczny wymiar integracji kontynentu europejskiego. Poszczególne
koncepcje zjednoczeniowe.
4. Polski wkład w historię i teorię integracji europejskiej.
5. Procesy rozszerzenia Wspólnot – przegląd i aktualne wyzwania.
6. Współpraca bez pełnego członkostwa: przykład Szwajcarii i Norwegii.
Ćwiczenia:
1. Wprowadzenie do procesów integracji europejskiej
2. Teoretyczne modele integracji: koncepcje federalne, podejście międzyrządowe
(klasyczne i liberalne), funkcjonalizm i neofunkcjonalizm, konstruktywizm,
instytucjonalizm, zarządzanie wielopoziomowe, nowe perspektywy teoretyczne.
3. Analiza regionalnych organizacji integracyjnych w Europie: Benelux, EFTA,
współpraca nordycka, Grupa Wyszehradzka.
4. Wymiar regionalny UE - przykład Inicjatywy Naddunajskiej.
5. Brexit i jego konsekwencje.

1.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Końcowy egzamin pisemny w postaci testu jednokrotnego wyboru oraz
pisemnych odpowiedzi na pytania. Aby zaliczyć egzamin należy uzyskać
ponad 50% punktów.

ćwiczenia

prezentacja

Przedstawienie prezentacji na wybrany temat oraz obecność na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza dotycząca kontynentu europejskiego po 1945 r.

Sylabusy
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Wstęp do niemcoznawstwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
NIEMCOZNAWSTWO

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUNS.120.5cd42ce626f75.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zajęcia poświęcone są omówieniu niemcoznawstwa jako interdyscyplinarnego przedmiotu badań. Celem zajęć
jest także zapoznanie jego uczestników z podstawowymi informacjami dotyczącymi Niemiec, Austrii, Szwajcarii
i Liechtensteinu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

w stopniu podstawowym funkcjonowanie instytucji
życia politycznego, gospodarczego i społecznego
państw niemieckojęzycznych w czasach
współczesnych

SEU_K1_W03

egzamin pisemny

W2

metody i źródła pozyskiwania informacji na temat
państw niemieckojęzycznych

SEU_K1_W07

projekt

U1

przedstawić wiedzę związaną z wybranym
zagadnieniem dotyczących Niemiec, Austrii, Szwajcarii
i Liechtensteinu zarówno w formie ustnej jak
i pisemnej

SEU_K1_U04

projekt

U2

planować poszerzenie wiedzy związanej z obszarem
niemieckojęzycznym w przyszłości, ma świadomość
znaczenia poszerzania owej wiedzy

SEU_K1_U07

projekt

SEU_K1_K02

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznego podejścia do swej wiedzy związanej
z państwami niemieckojęzycznymi, niezbędnej
do rozwiązania problemów natury poznawczej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie projektu

25

zbieranie informacji do zadanej pracy

13

przeprowadzenie badań literaturowych

10

przygotowanie do egzaminu

25

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
104

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Zagadnienia dotyczące poszczególnych państw niemieckojęzycznych: Niemiec,
Austrii, Szwajcarii i Liechtensteinu, związane z obszarem w szczególności
politycznym, ekonomicznym, prawnym jak i społecznym. Treści zajęć mają
stanowić podstawową bazę do rozszerzenia w trakcie kolejnych kursów na
dalszych etapach.

1.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Kurs kończy się egzaminem pisemnym zawierającym treści z wykładu i
ćwiczeń.

projekt

Obecność na zajęciach (wymagana frekwencja podana przez
prowadząćego na pierwszych zajęciach) oraz aktywne w nich uczestnictwo
Przygotowanie projektu dotycząceg wybranego regionu Niemiec, Austrii
lub Szwajcarii.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ogólna wiedza dotycząca obszaru niemieckojęzycznego.

Sylabusy
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Samorząd lokalny i regionalny w Europie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
EKSPERT ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUEOSS.120.5cd42ce2afbf2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 10, konwersatorium: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest wyposażenie studenta w podstawową wiedzę dotyczącą roli i zadań samorządów w Polsce
i w Europie oraz - za ich pośrednictwem - wpływu obywateli na działanie państwa i proces integracji europejskiej.
Student otrzyma więc zarówno wiedzę w zakresie funkcjonujących modeli samorządu terytorialnego w aspekcie
porównawczym oraz organizacji reprezentujących samorządy zarówno na poziomie państwa, jak i w systemie
Rady Europy i UE.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

[SEU_K1_W04] Absolwent zna i rozumie doktryny
i ideologie determinujące rozwój państw
i społeczeństw w Europie, zarówno w kontekście
historycznym, politycznym i społecznym
[SEU_K1_W11] Absolwent zna i rozumie znaczenie
uporządkowanej wiedzy dotyczącej funkcjonowania
instytucji samorządu lokalnego oraz instytucji
pozarządowych i ruchów społecznych w Polsce
i w Europie

SEU_K1_W04,
SEU_K1_W11

egzamin pisemny

SEU_K1_U01,
SEU_K1_U04,
SEU_K1_U06

prezentacja

SEU_K1_K03

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

[SEU_K1_U01] Absolwent potraﬁ wyszukiwać,
selekcjonować, identyﬁkować i poddawać krytycznej
analizie źródła oraz informacje pisane i elektroniczne
związane z dyscyplinami nauki właściwymi
na kierunku studiów [SEU_K1_U04] Absolwent potraﬁ
przedstawić w formie pisemnej i ustnej – zarówno
w języku polskim jak i obcym – wiedzę dotyczącą
mechanizmów zachodzących w Unii Europejskiej
i w poszczególnych państwach europejskich
[SEU_K1_U06] Absolwent potraﬁ pracować
indywidualnie i w grupie nad projektami związanymi
z tematyką europejską, wykazuje się umiejętnością
planowania tejże pracy

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

[SEU_K1_K03] Absolwent jest gotów do aktywności
zawodowej w instytucjach krajowych
i międzynarodowych, także na poziomie lokalnym,
które zajmują się problematyką europejską

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

10

konwersatorium

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie do egzaminu

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie dokumentacji

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Administracja publiczna – aspekty teoretyczne i deﬁnicje.
Samorząd a administracja rządowa
• Samorząd w systemie ustrojowym państwa. Pozycja i kompetencje.
- Samorząd w państwie unitarnym
- Samorząd w państwie federalnym
- Samorząd w państwie zregionalizowanym
• Europejskie modele samorządu terytorialnego – wprowadzenie
- Polska, Francja
- Republika Federalna Niemiec, Belgia, Szwajcaria
- Włochy, Hiszpania

1.

W1, U1, K1

- inne przykłady
• Samorządy w Europie i ich wpływ na proces integracji europejskiej
- Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych RE
- Komitet Regionów UE
- Międzynarodowe Organizacje reprezentujące samorządy lokalne i regionalne

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Zdanie egzaminu końcowego – pisemnego w postaci testu jednokrotnego
wyboru z elementami graﬁcznymi (mapy) oraz miejscami do wypełnienia
przez zdającego. Wszystkie warunki muszą być spełnione łącznie.

konwersatorium

prezentacja

Przygotowanie i wygłoszenie prezentacji (samodzielnie lub w grupie) na
zadany przez prowadzącego temat dotyczący samorządu terytorialnego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Sylabusy
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Analiza zjawisk społecznych i kulturowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
ANALITYK ZJAWISK I PROCESÓW

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUAZPS.120.604b6b0b0c7f3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem jest przedstawienie zasad i praktycznych sposobów rzetelnego opisywania i wyjaśniania zjawisk, zdarzeń
i procesów mających miejsce we współczesnej Europie i świecie, ze szczególnym uwzględnieniem krytycznego
i analitycznego podejścia wynikającego z naukowego postrzegania świata.

C2

Celem jest również omówienie i wyjaśnienie podstawowych w naukach społecznych i europeistyce perspektyw
poznawczych i podejść – jak np. związanych z naukami o kulturze i społeczeństwie – w celu podkreślenia
wieloaspektowości wiedzy i poznania.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Studenci rozróżniają i kwaliﬁkują istotne pojęcia
współczesnej kultury i wiedzy o społeczeństwie oraz
potraﬁą wskazać ich zastosowanie w europeistyce.

SEU_K1_W02,
SEU_K1_W03,
SEU_K1_W06,
SEU_K1_W07

egzamin ustny

SEU_K1_U01,
SEU_K1_U02,
SEU_K1_U03,
SEU_K1_U04

egzamin ustny

SEU_K1_K01,
SEU_K1_K02,
SEU_K1_K04

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Studenci potraﬁą zaaplikować poznane terminy,
pojęcia i kategorie do konkretnych sytuacji
politologiczno-prawnych oraz rozwiązań mających
wpływ na rozwój społeczeństwa, a także na procesy
demokratyzacyjne i przemiany kulturowe.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Studenci są gotowi do interdyscyplinarnych debat,
do łączenia zjawisk i procesów, argumentowania
swojego stanowiska i kontrargumentacji. Potraﬁą
pracować w międzynarodowym środowisku.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza aktów normatywnych

30

analiza dokumentów programowych

20

analiza problemu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Analiza kulturowo-społeczna
Dzieli się na 3 moduły tematyczne (3 zajęcia w jednym module tematycznym):
I moduł: teoria współczesnych zjawisk kulturowych.
1. Deﬁnicja , kategoria i płaszczyzna zjawisk kulturowych - celem zajęć jest
zapoznanie studenta z kategorią „zjawiska kulturowego” oraz jego zasadniczymi
aspektami od materialnego do aksjomatywnego, sposobami upowszechniania
kultury. Podczas zajęć studenci poznają dwie współczesne metody analizy zjawisk
i wykorzystają je do opisu działań społeczno-polityczno-kulturalnych.

1.

2. Performatyka jako analiza kulturowych performansów - performatyka opisuje i
analizuje zjawiska z życia społeczno-polityczno-kulturalnego za pomocą języka i
W1, U1, K1
metodologii teatrologicznych i performatycznych. Przedstawia zjawiska kulturowe
jako theatrum mundi. Performatyka to dyscyplina akademicka, która przedmiotem
badań czyni zachowanie jednostek, grup, społeczności czy społeczeństw.
3. Memetyka jako analiza zjawisk kulturowych oraz memu, czyli najmniejszej
jednostki informacji kulturowej - memetyka skupia się na memie, czyli
najmniejszej jednostce informacji czy przekazu kulturowego. Mem może być
traktowany jako fragment pamięci komunikatywnej. Memetyka pozwala na snucie
dygresji na temat transdycyplinarności oraz powiązanie ewolucji kulturalnej z
biologiczną i kulturoznawstwa z socjobiologią.

II moduł: Kultura w kontekście europeistycznym (analiza terminologii unijnej w
dziedzinie kultury i jej zastosowanie).
1. Pojęcia prawne: „Jedność w różnorodności” – analiza art. 128 TWE w wersji z
Maastricht, art. 151 TWE (Amsterdam, Nicea), art. 167 TFUE. Komentarze do
traktatów. Funkcja i zastosowanie zasady pomocniczości i proporcjonalności;
wymiana i współpraca kulturalna: wspólne dziedzictwo kulturowe. Podstawowe
wartości UE.
2.

2. Terminologia podstawowa w zakresie kultury, typowe nazewnictwo unijne:
„wspólna przestrzeń kultury”, „wspólny obszar kulturowy”, „dialog
międzykulturowy/transnarodowy”, „europejska wartość dodana (European added
value), „wymiar europejski”, komunikacja wielojęzykowa, kultura
europejska/kultury europejskie, sieci europejskie.

W1, K1

3. Terminologia pokrewna: Kultura europejska a nowa ekonomia, przemysły
kreatywne, nowe modele biznesowe, Europejska Stolica Kultury a procesy
miastotwórcze, relacje zewnętrzne w kulturze UE/dyplomacja kulturalna i
dyplomacja publiczna.

Sylabusy
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III Moduł społeczny:
Omówione zostaną trzy główne obszary zainteresowań badaczy społecznych.
1. Pierwszym jest koncepcja stratyﬁkacji społecznej i różne szkoły badań
nierówności społecznych.
2. Drugim jest teoria instytucjonalna, która dostarcza narzędzi do analizy różnych
form życia społecznego.
3. Trzecim obszarem jest paradygmat instytucjonalizmu dyskursywnego, który
posłuży za przykład narzędzia badania dynamiki zjawisk społecznych i zmiany
społecznej.

3.

W1, U1, K1

Studenci powinni nabyć wiedzę umożliwiającą im patrzenie na życie społeczne z
wykorzystaniem narzędzi badawczych i aparatury pojęciowej wypracowanej na
gruncie nauk społecznych.
Będą potraﬁć dostrzec szerokie powiązania strukturalne w społeczeństwie,
decydujące o takich a nie innych cechach ładu społecznego.
Nabędą kompetencji w identyﬁkowaniu historycznych wpływów i współczesnych
sieci interesów determinujących różne wymiary współczesnego świata,
uzupełnione zdolnością identyﬁkacji złożonych procesów przyczyno-skutkowych
leżących u jego podstaw .

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie każdej z 3 części.
Zaliczenie danej części konwersatorium wymaga spełnienia wymogu
frekwencji, aktywności podczas zajęć, wykonania zadań oraz uzyskania
oceny pozytywnej z kolokwium zaliczeniowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Przedmiot ma ma celu zapoznać studentów/ki z podstawowymi zagadnieniami związanymi z procesami integracji
europejskiej w obszarze kultury i nauki o społeczeństwie. Zajęcia deﬁniują takie kategorie jak "zjawisko kulturowe",
performatyka i memetyka oraz deﬁnicje i pojęcia: "jedność w różnorodności", "wspólny obszar kulturowy", "wymiar
europejski","europejska wartość dodana". Przedmiot przybliża studentom podstawową literaturę w wyżej wymienionych
tematach, uczy analizy dokumentu unijnego oraz interpretacji zjawisk społecznych.

Sylabusy
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Wstęp do ﬁlozoﬁi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.120.5cb879bf1f496.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z wybranymi zagadnieniami ﬁlozoﬁi, w szczególności z problematyką
związana z jej historią

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zna i rozumie miejsce i znaczenie ﬁlozoﬁi w systemie
nauk

SEU_K1_W01

egzamin pisemny / ustny
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W2

zna i rozumie teorie, ogólne podstawy, metodologię
i terminologię ogólną i szczegółową z zakresu ﬁlozoﬁi

SEU_K1_W02

egzamin pisemny / ustny

SEU_K1_U07

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

SEU_K1_K02

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

w okresie całego życia potraﬁ poszerzać wiedzę
związaną z ﬁlozoﬁą.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ w sposób krytyczny oceniać informacje oraz
wiedzę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

35

przygotowanie do ćwiczeń

35

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

35

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Kurs poświęcony „kanonicznemu” przedstawieniu dziejów ﬁlozoﬁi. Szczególny
nacisk położony będzie na ścisłe powiązanie (zarówno przyczynowe, jak i
skutkowe) myśli poszczególnych ﬁlozofów ze współczesną im rzeczywistością
społeczną i polityczną oraz na ich znaczący udział w kształtowaniu idei, które
odgrywały, i nadal odgrywają, doniosłą rolę w prywatnym, społecznym i
politycznym życiu człowieka. Dzieje ﬁlozoﬁi zostaną podzielne, naturalnie, na trzy
zasadnicze etapy: 1. Filozoﬁa starożytna i średniowieczna; 2. Filozoﬁa nowożytna;
3. Filozoﬁa współczesna (od wieku XX).
1)Pierwszy okres ﬁlozoﬁi starożytnej – Tales i początek ﬁlozoﬁi, pojęcie arche –
zasady, Jońska szkoła ﬁlozoﬁi przyrody, Heraklit, szkoła elejska - nowa teoria bytu;
szkoła pitagorejska - liczba jako ontologiczna podstawa bytu. Koncepcja materii
Empedoklesa i Anaksagorasa, Demokryt i atomistyczna koncepcja
świata, 2) Sokrates – metoda ﬁlozoﬁi oraz intelektualizm etyczny . Wielkie
systemy starożytne – Platon, Arystoteles, 3).Szkoły ﬁlozoﬁczne w starożytności –
cyreneicy, cynicy, epikurejczycy, stoicy, sceptycy. Eudajmonizm i stoicka
koncepcja cnoty, 4) Główne idee ﬁlozoﬁi na początku chrześcijaństwa, Ojcowie
Kościoła – ﬁlozoﬁczne korzenie chrześcijaństwa, św. Augustyn – relacja rozumwiara, Boecjusz), 5) Rozwój ﬁlozoﬁi średniowiecznej – idea ﬁlozoﬁi scholastycznej,
powstanie uniwersytetów, Abelard, spór o powszechniki, mistyka średniowieczna,
Św. Tomasz, ﬁlozoﬁa a teologia, 6) Przełom nowożytny w ﬁlozoﬁi, metodologia
nauki Bacona,
metaﬁzyka Giordano Bruno, Galileusz - metodologiczne podstawy nowożytnych
nauk przyrodniczych, 7) Racjonalizm nowożytny – ﬁlozoﬁa Kartezjusza, metoda
kartezjańska, samoświadomość – nowe rozwiązanie relacji podmiot – przedmiot,
Pascal: relacja rozum – wiara, panteistyczna metaﬁzyka Spinozy, 8) Empiryzm
nowożytny i oświecenie francuskie – Locke, nowy program badań
epistemologicznych, problem źródeł poznania, sensualizm i immaterializm
Berkeley'a, problem indukcji Hume’a. Filozoﬁa francuskiego Oświecenia –
racjonalizm i naturalizm w ﬁlozoﬁi Woltera, Rousseau: antynomia kultury i natury,
9) Idealizm XVIII i XIX wieku – Kant, ﬁlozoﬁa transcendentalna – próba pogodzenia
empiryzmu i racjonalizmu, kantowska koncepcja etyki, idealistyczna ﬁlozoﬁa
Fichtego, Hegla i Schopenhaura, 10) Główne idee tkwiące u początku ﬁlozoﬁi
współczesnej – Sołowjow (idea ekumenizmu i jedności), Kierkegaard, Nietzsche
(nowe spojrzenie na kwestie wiary i egzystencji), pozytywizm i materializm
(Feuerbach, Marks, Comte, Mill, scjentyzm), 11) Wybrane zagadnienia ﬁlozoﬁi
współczesnej -Freud i psychoanaliza, główne założenia fenomenologii (Husserl,
Scheler), egzystencjalizm (Marcel, Sartre),

1.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny / ustny

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie z ćwiczeń na
podstawie frekwencji i aktywności i/lub kolokwium

ćwiczenia

zaliczenie

zaliczenie na podstawie frekwencji, aktywności i/lub kolokwium

Sylabusy
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Kultura niemiecka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
NIEMCOZNAWSTWO

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUNS.120.5cd42ce64bb45.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest rozszerzenie wiedzy na temat kultury niemieckiej ze szczególnym naciskiem na ukazanie
zależności współczesnej kultury niemieckiej oraz europejskiej od istotnych zjawisk, trendów i procesów w kulturze
niemieckiej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

teorie, ogólne podstawy, metodologię i terminologię
ogólną i szczegółową z zakresu dziedzin nauk
i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku
studiów K_W02_SH

SEU_K1_W02

projekt

W2

sposób funkcjonowania instytucji społecznych,
kulturowych, politycznych i gospodarczych
na obszarze kontynentu europejskiego K_W05_H

SEU_K1_W05

projekt

W3

metody analizy i interpretacji wytworów kultury
europejskiej, wybranych teorii i szkół badawczych
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla
kierunku studiów K_W06_SH

SEU_K1_W06

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

formułować problemy badawcze i badać procesy
polityczne, społeczne, historyczne, kulturowe
i ekonomiczne w wymiarze europejskim K_U02_SH

SEU_K1_U02

projekt

U2

wykrywać zależności między poszczególnymi
procesami społecznymi, kulturowymi, politycznymi,
SEU_K1_U10
historycznymi i ekonomicznymi na obszarze Europy
w perspektywie przeszłości i współczesności K_U10_SH

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

w sposób krytyczny podchodzi do posiadanej wiedzy,
uznaje jej znaczenie w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych K_K02_SH

SEU_K1_K02

projekt

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie do zajęć

15

przeprowadzenie badań literaturowych

5

poznanie terminologii obcojęzycznej

3

Przygotowywanie projektów

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
88

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. pojęcie kultury – w tym kultury niemieckiej (wymiary kulturowe, wizerunek
Niemca w Polsce i Polaka w Niemczech, stereotypy, mapa historyczna związaną z
wędrówką ludów przemieszczających się lub osiedlających na dzisiejszym
terytorium Niemiec): 4h

W1, W2, W3, U1, U2, K1

2.

kalendarium najważniejszych wydarzeń i zjawisk w kulturze niemieckiej i ich
oddziaływania na współczesną kulturę niemiecką (m.in. gotyk, reformacja,
wynalazek druku, Sturm und Drang, Biedermaier, faszyzm): 7h

W1, W2, W3, U1, U2, K1

3.

najważniejsze osobistości kultury niemieckiej i ich wpływ na współczesną kulturę
(m.in. współczesne odczytania muzyki Bacha, Wagner, Schiller, Müller, Adenauer,
Bausch etc.): 6h

W1, W2, W3, U1, U2, K1

4.

niemiecka kultura w niemieckiej teorii: niemiecki zwrot antynaturalistyczny,
socjologia rozumiejąca Maxa Webera, historiograﬁczne ujęcie Gadamera,
W1, W2, W3, U1, U2, K1
transkultura Welscha, wybrane ujęcia współczesne- Alfred Schütz, Talcott Parsons,
Cliﬀord Geertz, Pierre Bourdieu: 7h

5.

Niemcy i pamięć: 6h

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
przynajmniej ocena dostateczna

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Wstęp do socjologii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.120.5cc2ee2480c3a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Rozszerzenie wiedzy dotyczącej funkcjonowania społeczeństw europejskich a także umiejętność rozumienia
procesów społecznych zachodzących we współczesnej Europie

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

EK1: zna i rozumie miejsce i znaczenie nauk
społecznych i humanistycznych w systemie nauk
(K_W01_SH) EK2: zna i rozumie doktryny i ideologie
determinujące rozwój państw i społeczeństw
w Europie, zarówno w kontekście historycznym,
politycznym i społecznym (K_W04_SH)

SEU_K1_W01,
SEU_K1_W04

egzamin pisemny, esej

SEU_K1_U01,
SEU_K1_U10

egzamin pisemny, esej

SEU_K1_K02

egzamin pisemny, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

EK3: wyszukuje, selekcjonuje, identyﬁkuje i poddaje
krytycznej analizie źródła oraz informacje pisane
i elektroniczne związane z dyscyplinami nauki
właściwymi na kierunku studiów (K_U01_SH) EK4:
potraﬁ wykrywać zależności między poszczególnymi
procesami społecznymi, kulturowymi, politycznymi,
historycznymi i ekonomicznymi na obszarze Europy
w perspektywie przeszłości i współczesności
(K_U10_SH)

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

EK5: w sposób krytyczny podchodzi do posiadanej
wiedzy, uznaje jej znaczenie w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych (K_K02_SH)

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

uczestnictwo w egzaminie

15

przygotowanie eseju

30

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie do ćwiczeń

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
135

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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̶ Narodziny socjologii
̶ Socjologia i społeczeństwo
̶ Grupa społeczna, socjalizacja, interakcje i więzi społeczne
̶ Stratyﬁkacja społeczna
̶ Władza
̶ Kapitał społeczny, zaufanie i społeczeństwo obywatelskie
̶ Wykluczenie społeczne, marginalizacja
̶ Rodzina i płeć
̶ Migracje
̶ Religia i sekularyzacja
̶ Zmiana społeczna
̶ Ruchy społeczne
̶ Naród, nacjonalizm, etniczność
̶ Globalizacja
̶ Społeczeństwo postindustrialne i konsumpcjonizm

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

zaliczenie ćwiczeń i testu egzaminacyjnego

ćwiczenia

esej

aktywna obecność na ćwiczeniach, wygłoszenie referatu, napisanie eseju
zaliczeniowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Antropologia społeczna Europy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.12A0.5cd42cd91f23c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Rozszerzenie wiedzy dotyczącej kultury i dziedzictwa europejskiego a także umiejętność rozumienia procesów
kulturowych zachodzących we współczesnej Europie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

- zna i rozumie miejsce i znaczenie nauk społecznych
i humanistycznych w systemie nauk. - zna metody
analizy i interpretacji wytworów kultury europejskiej,
wybranych teorii i szkół badawczych dziedzin nauki
i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku
studiów.

SEU_K1_W01,
SEU_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie

SEU_K1_U03

egzamin pisemny,
zaliczenie

SEU_K1_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

- stosując metody typowe dla dyscyplin nauki
właściwych dla kierunku studiów potraﬁ wyjaśniać
i prognozować rolę procesów mających miejsce
na kontynencie europejskim, w szczególności w Unii
Europejskiej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

- dostrzega, iż istnieje konieczność ochrony
dziedzictwa kulturowego, historycznego i społecznego
Europy związanego z jego różnorodnością.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

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.

Kurs obejmuje historię zainteresowań człowiekiem, społeczeństwem i kulturą w
nauce europejskiej. Głównymi blokami tematycznymi kursu będzie pojęcie
antropologii, jej historia i główne nurtów (od tych historycznych po współczesne),
z których dokładniej przedstawione zostaną: ewolucjonizm, funkcjonalizm,
amerykańska szkoła kultury i osobowości, strukturalizm i antropologia
postmodernistyczna. Osobną częścią będzie antropologiczna analiza religii, ze
szczególnym uwzględnieniem pojęcia mitu.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Egzamin pisemny obejmować będzie tematykę wykładów.

ćwiczenia

zaliczenie

Zaliczenie obejmować będzie tematykę ćwiczeń.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.

Sylabusy
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Doktryny polityczne i prawne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.12A0.5cd42cd8f111c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest poznanie przez studentów najważniejszych doktryn politycznych epoki nowożytnej
i współczesności, historycznego, politycznego i społecznego kontekstu ich powstania oraz ewolucji.

C2

Zdobycie umiejętności wskazania zależności pomiędzy poznanymi doktrynami politycznymi, a współczesnymi
ideologiami i programami politycznymi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie doktryny i ideologie
determinujące rozwój państw i społeczeństw
w Europie, zarówno w kontekście historycznym,
politycznym i społecznym

SEU_K1_W04

egzamin pisemny / ustny

SEU_K1_U02

egzamin pisemny / ustny

SEU_K1_K03

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wyszukiwać, selekcjonować, identyﬁkować i poddawać
krytycznej analizie źródła oraz informacje pisane
i elektroniczne związane z dyscyplinami nauki
właściwymi na kierunku studiów

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Absolwent jest gotów do krytycznego podejścia
do posiadanej wiedzy, uznaje jej znaczenie
w rozwiązywaniu problemów poznawczych
i praktycznych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

e-wykład

30

analiza wymagań

1

przygotowanie do egzaminu

29

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.

Wprowadzenie, wyjaśnienie pojęcia doktryna polityczna, periodyzacja historii
doktryn; Liberalizm (liberalizm ekonomiczny, utylitaryzm); Konserwatyzm;
Socjalizm (socjalizm utopijny, socjalizm naukowy, rewizjonizm); Faszyzm;
Narodowy socjalizm; Komunizm; Nauka społeczna kościoła; Doktryna państwa
dobrobytu; Socjalliberalizm, neoliberalizm, libertarianizm; Współczesny
konserwatyzm; Współczesne doktryny lewicowe

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, metody e-

Sylabusy
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learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
zdanie egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Ekonomia państw Europy Środkowowschodniej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.12A0.5cd42cdc77dee.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs ma na celu poszerzenie wiedzy studentów na temat sytuacji gospodarczej państw regionu Europy
Środkowowschodniej, w szczególności pozwalając im osadzić analizę gospodarczą w kontekście historycznym
(doświadczenia transformacji) i w perspektywie porównawczej (porównania wzajemne między państwami
regionu, jak i porównania państw regionu z innymi gospodarkami UE).

C2

Wiele uwagi poświęcone będzie rozwijaniu umiejętności analitycznego myślenia, krytycznej analizy przypadków
oraz umiejętności pracy projektowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie zasady funkcjonowania
systemów i instytucji charakterystycznych dla
europejskich organizacji integracyjnych, w tym
w szczególności dla Unii Europejskiej oraz jej państw
członkowskich, jak i poszczególnych państw
kontynentu.

SEU_K1_W03

egzamin pisemny

W2

Student zna i rozumie sposób funkcjonowania
instytucji społecznych, kulturowych, politycznych
i gospodarczych na obszarze kontynentu
europejskiego.

SEU_K1_W05

egzamin pisemny,
projekt, prezentacja

SEU_K1_U10

egzamin pisemny,
projekt, prezentacja

SEU_K1_K02

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ wykrywać zależności między
poszczególnymi procesami społecznymi, kulturowymi,
politycznymi, historycznymi i ekonomicznymi
na obszarze Europy w perspektywie przeszłości
i współczesności.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student w sposób krytyczny podchodzi do posiadanej
wiedzy, uznaje jej znaczenie w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

15

e-wykład

10

przygotowanie projektu

20

przygotowanie do zajęć

10

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

przygotowanie do egzaminu

15

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

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Socjoekonomiczna panorama państw Europy Środkowowschodniej – wybrane
wskaźniki makroekonomiczne w ujęciu historycznym i porównawczym.

W1, W2, U1

2.

Dziedzictwo socjalizmu (socjalizm a kapitalizm, podstawowe zasady gospodarki
socjalistycznej przed 1989 rokiem, transformacja gospodarcza – warunki
początkowe, strategie, oceny).

W1, W2, U1, K1

3.

Członkostwo w UE (akcesja, analiza kosztów i korzyści, wybrane polityki UE w
perspektywie państw regionu, euro).

W1, W2, U1, K1

4.

Pogłębiona analiza przypadków: wybrane zagadnienia społeczno-ekonomiczne
państw Europy Środkowoschodniej.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe, wykład
konwersatoryjny, Część projektowa prowadzona jest przez studentów (metoda partycypacyjna: nauka przez uczenie innych)
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie: a. Egzaminu pisemnego
(50% oceny końcowej) b. Prezentacji projektu (50%) Warunkiem
formalnym zaliczenia przedmiotu jest realizacja zajęć eLearninowych
oraz spełnienie wymogu obecności (wymagana jest obecność na co
najmniej 50% ćwiczeń)

wykład

egzamin pisemny

ćwiczenia

Ćwiczenia kończą się projektem, który realizowany jest w grupach.
Ocena z projektu stanowi 50% oceny końcowej. Pozostałe 50% to ocena
z egzaminu pisemnego kończącego część wykładową. Ponieważ
ćwiczenia i wykład (konwersatoryjny) stanowią spójną całość, egzamin
projekt, prezentacja
uwzględnia całą tematykę przedmiotu, a więc zarówno wykładu jak i
ćwiczeń. Warunkiem formalnym zaliczenia przedmiotu jest realizacja
zajęć eLearninowych oraz spełnienie wymogu obecności (wymagana jest
obecność na co najmniej 50% ćwiczeń)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Przedmiot nie wymaga znajomości przedmiotów wprowadzających. Istotne jest jednak posiadanie podstawowych wiadomości
z zakresu ekonomii.

Sylabusy
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Geograﬁa polityczna i gospodarcza Europy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.12A0.5cd42cdc9de98.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Geograﬁa społecznoekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest przybliżenie słuchaczkom i słuchaczom najistotniejszych treści związanych z zagadnieniami
geograﬁi politycznej (z elementami prawa międzynarodowego) i gospodarczej kontynentu europejskiego. Część
treści, dla ich lepszego zrozumienia, zostanie omówiona w szerszym kontekście światowym. Wstępem do zajęć
będzie przybliżenie podstawowych wiadomości dotyczących geograﬁi ﬁzycznej Starego Kontynentu. Uczestnicy
kursu powinni orientować się w omawianych treściach oraz potraﬁć je umieścić w przestrzeni – na mapie Europy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

[SEU_K1_W02] Absolwent zna i rozumie teorie, ogólne
podstawy, metodologię i terminologię ogólną
i szczegółową z zakresu dziedzin nauk i dyscyplin
naukowych właściwych dla kierunku studiów
[SEU_K1_W10] Absolwent zna i rozumie znaczenie
uporządkowanej wiedzy dotyczącej powiązań między
naukami politycznymi, ekonomią, prawem, historią,
socjologią, literaturoznawstwem, oraz pozostałymi
dziedzinami nauk humanistycznych i społecznych

SEU_K1_W02,
SEU_K1_W10

egzamin pisemny

SEU_K1_U02,
SEU_K1_U10

egzamin pisemny,
prezentacja

SEU_K1_K02

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

[SEU_K1_U02] Absolwent potraﬁ formułować problemy
badawcze i badać procesy polityczne, społeczne,
historyczne, kulturowe i ekonomiczne w wymiarze
europejskim [SEU_K1_U10] Absolwent potraﬁ
wykrywać zależności między poszczególnymi
procesami społecznymi, kulturowymi, politycznymi,
historycznymi i ekonomicznymi na obszarze Europy
w perspektywie przeszłości i współczesności

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

[SEU_K1_K02] Absolwent jest gotów do krytycznego
podejścia do posiadanej wiedzy, uznaje jej znaczenie
w rozwiązywaniu problemów poznawczych
i praktycznych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

123 / 465

WYKŁAD:
1 - 2. Narodziny geograﬁi politycznej i jej rozwój. Geograﬁa polityczna a
geostrategia i geopolityka. Stosowane pojęcia i teoretycy.
3. Granice Europy, i innych kontynentów, podziały Europy na regiony - geograﬁa
polityczna Europy Środkowej
4 - 5 Pojęcie państwa i granic państwowych oraz terytorium państwa. (granice
lądowe, morskie i powietrzne). Państwowość i jej elementy (morfologia państwa).
Obszary zależne, nieuznawane i tzw. quasi państwa. Jednostki nieterytorialne jako
aktorzy stosunków międzynarodowych. Nazwy państw i ich cechy
charakterystyczne.
6. Stosunki międzynarodowe i otwartośc polityczna państw
7. Geograﬁa wyborcza i mechanizmy poodejmowania decyzji wyborczcych
ĆWICZENIA:
1. Granice Europy, podziały Europy na regiony.
2. Geograﬁa ﬁzyczna Starego Kontynentu – przegląd i przypomnienie
najistotniejszych faktów (półwyspy, wyspy, morza, cieśniny, zatoki, rzeki, jeziora).
3. Demograﬁa Europy – państwa, największe miasta, gęstość zaludnienia,
struktura wiekowa społeczeństw oraz średnia prognozowana długość życia i jej
wpływ na politykę i gospodarkę, współczynnik feminizacji.
4. Terytoria zamorskie UE (np. Martynika), terytoria specjalne należące do UE (np.
Athos) i pozostające poza nią (np. Wyspy Owcze).
5. Tzw. mikropaństwa europejskie i ich rola w społeczności międzynarodowej.
6. Enklawy i eksklawy w Europie.
7. Rozmieszczenie podstawowych surowców mineralnych w Europie i ich
znaczenie (węgiel kamienny i brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny, metale
szlachetne, rudy żelaza, uran).

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Egzamin testowy jednokrotnego wyboru z elementami graﬁcznymi (mapy)
oraz miejscami do wypełnienia. Egzamin jest zdany kiedy student osiągnie
50% + 1 punkt.

ćwiczenia

prezentacja

prezentacja na zadany przez wykładowcę temat

Wymagania wstępne i dodatkowe
podstawowa znajomość mapy politycznej i ﬁzycznej Europy oraz podstawowa znajomośc geograﬁi gospodarczej Europy.

Sylabusy
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Historia społeczna współczesnej Europy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.12A0.5cd42cd7d0573.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Historia, Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0222Historia i archeologia, 0314Socjologia i
kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest ukazanie politycznych, społeczno-gospodarczych i kulturalnych procesów w Europie w
okresie od średniowiecza do czasów dzisiejszych. Zrozumienie głównych etapów kształtowania się cywilizacji
europejskiej, zarówno na poziomie procesów politycznych i gospodarczych jak i na poziomie myśli społecznej
ukazując rolę systemów demokratycznych oraz wolnego rynku, a także znaczenia rozwoju nauki i nowoczesnych
technologii. Poszerzenie i utrwalenie wiedzy studentów w zakresie historii społecznej Europy ze szczególnym
naciskiem na XIX i XX w.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

-dysponuje podstawową wiedzą w zakresie
współczesnych stosunków społecznych, kulturowych,
wyznaniowych i etnicznych, zna ich prawno-polityczne
oraz cywilizacyjne podłoże i uwarunkowania.

SEU_K1_W01,
SEU_K1_W02,
SEU_K1_W09,
SEU_K1_W10,
SEU_K1_W11

egzamin, studenci zdają
egzamin ustny, na
zajęciach i
konwersatorium
przygotowują
prezentacje, ale
podstawową formą
zaliczenia jest egzamin i
frekwencja na zajęciach
(wykładach)

SEU_K1_U02,
SEU_K1_U03,
SEU_K1_U04,
SEU_K1_U07

prezentacja, egzamin

SEU_K1_K01,
SEU_K1_K02,
SEU_K1_K03,
SEU_K1_K04

egzamin, studenci zdają
egzamin ustny, na
zajęciach i
konwersatorium
przygotowują
prezentacje, ale
podstawową formą
zaliczenia jest egzamin i
frekwencja na zajęciach
(wykładach)

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

-potraﬁ, w ramach zdobytej wiedzy, analizować,
komentować i interpretować konkretne procesy i
specyﬁczne zjawiska społeczne dla danego kierunku
studiów osadzając je w kontekście prawnym,
politycznym, ekonomicznym czy kulturowym; potraﬁ
prognozować ich dalszy rozwój,

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student potraﬁ wykorzystać zdobytą wiedzę
w środowisku społecznym, aktualnej aktywności
politycznej państwa.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie projektu

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie referatu

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Sylabusy

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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·

Nauki pomocnicze historii w badaniu historii społ. Europy

·

Szkoła Annales – geneza, ewolucja, główne cechy

·
Początki gospodarki kapitalistycznej (Max Weber i protestantyzm) Adam Smith i Bogactwo narodów, Jerzy
Topolski
·

Początki nowoczesnych ruchów społecznych w Europie (socjalizm, socjalizm utopijny)

·

Europa i kolonializm (wpływ na życie społeczne, sztukę w Europie)

·

Przyczyny pierwszej wojny światowej

·

Pierwsza wojna światowa. Świat przed I Wojną Światowa. Mocarstwa europejskie ich

polityka, pola konﬂiktu, rywalizacja pozaeuropejska. Przyczyny wybuchu wojny,
wzrost roli państwa, polityczne i społeczne następstwa wojny.
·

Ład powersalski. Konferencja w Wersalu, jej znaczenie i postanowienia; nowa mapa

Europy; powojenna rola mocarstw, problem Niemiec, rewizjonizm powersalski;
rewolucja w Rosji i jej konsekwencje.
Swoistość społeczna i etniczna Europy Środko-Wschodniej.
·

Powojenne wyzwania dla demokracji, jej pierwsze niepowodzenia, rozczarowanie

porządkiem demokratycznym a polityczne skutki wojny, kryzys gospodarczy i jego
konsekwencje polityczne i społeczne (Erich Fromm -Ucieczka od wolności)
·
Faszyzm, narodowy socjalizm, komunizm. Pojęcie faszyzmu i narodowego socjalizmu (nazizmu), źródła sukcesów,
systemy autorytarne, podobieństwa i różnice reżimów niedemokratycznych. Komunizm w ZSRR i Europie. Dyktatura
Stalina.
Społeczny wymiar totalitaryzmów.
·
1.

Druga wojna światowa. Przyczyny, układ sił, wojna totalna, holocaust i represyjność

systemów okupacyjnych, ruch oporu.
·

Polityczny ﬁnał drugiej wojny światowej. Konferencje w Jałcie i Poczdamie, system pojałtański, problem Niemiec.

·

Przemiany polityczne w Europie Wschodniej w 1968 roku.

·

Rok 1968 w Europie Zachodniej oraz w bloku wschodnim (aspekt społeczny, wpływ pokolenia 68”)

·

Życie społeczne w Europie Wschodniej w czasach komunizmu.

W1, U1, K1

·
Europa środkowo-wschodnia po zakończeniu wojny. Stalinizm i uzależnienie od ZSRR, sowietyzacja, represje,
polityka gospodarcza.
·

Zimna wojna. Powstanie bloków polityczno-militarnych, przejawy konﬂiktów i rywalizacji; rola propagandy.

·

Destalinizacja i rok 1956.Znaczenie XX Zjazdu KPZR, przemiany w bloku

komunistycznym, powstanie węgierskie, reakcje Zachodu.
·
Znaczenie dekolonizacji dla Europy Zachodniej. Rozkład imperium brytyjskiego; modele dekolonizacji: Wlk.
Brytania i Francja; Suez 1956 -jako klęska europejskiego kolonializmu.
·
Lata 60-te na Zachodzie i w bloku komunistycznym. Rok 1968 (ruch studencki), Praska Wiosna, stosunki
radziecko-chińskie, osłabienie przywództwa Moskwy w bloku wschodnim.
·
Polityka koegzystencji i konferencja w Helsinkach. Niemiecka Ostpolitik, polepszenie w stosunkach WschódZachód; "trzeci koszyk", ruchy dysydenckie.
·

Życie polityczne w Europie Zachodniej w latach 70 i 80 tych. Upadek dyktatur w

Hiszpanii i Portugalii; integracja, opory wobec procesu uniﬁkacji Europy; państwo
opiekuńcze; partie polityczne. Media i ich znaczenie w życiu politycznym.
·

Kryzys i upadek systemu komunistycznego. Przyczyny, sytuacja w ZSRR; "jesień

ludów" w Europie Środkowo-Wschodniej; zjednoczenie Niemiec; nowa mapa
europejskiej części b. ZSRR; konﬂikt w Jugosławii
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Student w oparciu o zdobytą wiedzę potraﬁ identyﬁkować potencjalne
możliwości rozwiązywania problemów natury prawnej, ekonomicznej,
politycznej czy kulturowej i proponować sposoby ich rozwiązania;
2.

Student potraﬁ prawidłowo ocenić przebieg określonych procesów
politycznych i gospodarczych, rozumie ich istotę i dostrzega ich
przyczyny, efekty i znaczenie oraz wewnętrzne i zewnętrzne
uwarunkowania
Student potraﬁ, w ramach zdobytej wiedzy, analizować, komentować i interpretować aktualne procesy i zjawiska
społeczne osadzając je w
kontekście prawnym, politycznym, ekonomicznym czy kulturowym; potraﬁ prognozować ich dalszy rozwó

3.

W1, U1, K1

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki
zaliczenia
przedmiotu

wykład

egzamin

egzamin

ćwiczenia

prezentacja, studenci zdają egzamin ustny, na zajęciach i konwersatorium
przygotowują prezentacje, ale podstawową formą zaliczenia jest egzamin i
frekwencja na zajęciach (wykładach)

prezentacja

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza na temat dziejów Europy od XVIII do XX wieku
Treści:
·
Nauki pomocnicze historii w badaniu historii społ. Europy
·
Szkoła Annales – geneza, ewolucja, główne cechy
·
Początki gospodarki kapitalistycznej (Max Weber i protestantyzm) Adam Smith i Bogactwo narodów, Jerzy Topolski
·
Początki nowoczesnych ruchów społecznych w Europie (socjalizm, socjalizm utopijny)
·
Europa i kolonializm (wpływ na życie społeczne, sztukę w Europie)
·
Przyczyny pierwszej wojny światowej
·
Pierwsza wojna światowa. Świat przed I Wojną Światowa. Mocarstwa europejskie ich
polityka, pola konﬂiktu, rywalizacja pozaeuropejska. Przyczyny wybuchu wojny,
wzrost roli państwa, polityczne i społeczne następstwa wojny.
·
Ład powersalski. Konferencja w Wersalu, jej znaczenie i postanowienia; nowa mapa
Europy; powojenna rola mocarstw, problem Niemiec, rewizjonizm powersalski;
rewolucja w Rosji i jej konsekwencje.
Swoistość społeczna i etniczna Europy Środko-Wschodniej.
·
Powojenne wyzwania dla demokracji, jej pierwsze niepowodzenia, rozczarowanie
porządkiem demokratycznym a polityczne skutki wojny, kryzys gospodarczy i jego
konsekwencje polityczne i społeczne (Erich Fromm -Ucieczka od wolności)
.
·
Faszyzm, narodowy socjalizm, komunizm. Pojęcie faszyzmu i narodowego socjalizmu (nazizmu), źródła sukcesów,
systemy autorytarne, podobieństwa i różnice reżimów niedemokratycznych. Komunizm w ZSRR i Europie. Dyktatura Stalina.
Społeczny wymiar totalitaryzmów.
·
Druga wojna światowa. Przyczyny, układ sił, wojna totalna, holocaust i represyjność
systemów okupacyjnych, ruch oporu.
.
·
Polityczny ﬁnał drugiej wojny światowej. Konferencje w Jałcie i Poczdamie, system pojałtański, problem Niemiec.
·
Przemiany polityczne w Europie Wschodniej w 1968 roku.
·
Rok 1968 w Europie Zachodniej oraz w bloku wschodnim (aspekt społeczny, wpływ pokolenia 68”)
·
Życie społeczne w Europie Wschodniej w czasach komunizmu.
·
Europa środkowo-wschodnia po zakończeniu wojny. Stalinizm i uzależnienie od ZSRR, sowietyzacja, represje, polityka
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gospodarcza.
·
Zimna wojna. Powstanie bloków polityczno-militarnych, przejawy konﬂiktów i rywalizacji; rola propagandy.
·
Destalinizacja i rok 1956.Znaczenie XX Zjazdu KPZR, przemiany w bloku
komunistycznym, powstanie węgierskie, reakcje Zachodu.
·
Znaczenie dekolonizacji dla Europy Zachodniej. Rozkład imperium brytyjskiego; modele dekolonizacji: Wlk. Brytania i
Francja; Suez 1956 -jako klęska europejskiego kolonializmu.
·
Lata 60-te na Zachodzie i w bloku komunistycznym. Rok 1968 (ruch studencki), Praska Wiosna, stosunki radzieckochińskie, osłabienie przywództwa Moskwy w bloku wschodnim.
·
Polityka koegzystencji i konferencja w Helsinkach. Niemiecka Ostpolitik, polepszenie w stosunkach Wschód-Zachód;
"trzeci koszyk", ruchy dysydenckie.
·
Życie polityczne w Europie Zachodniej w latach 70 i 80 tych. Upadek dyktatur w
Hiszpanii i Portugalii; integracja, opory wobec procesu uniﬁkacji Europy; państwo
opiekuńcze; partie polityczne. Media i ich znaczenie w życiu politycznym.
·
Kryzys i upadek systemu komunistycznego. Przyczyny, sytuacja w ZSRR; "jesień
ludów" w Europie Środkowo-Wschodniej; zjednoczenie Niemiec; nowa mapa
europejskiej części b. ZSRR; konﬂikt w Jugosławii
Literatura:
LITERATURA OBOWIĄZKOWA
·
Batowski H.: Między dwiema wojnami 1919-1939: zarys historii dyplomatycznej,
Kraków, Wyd. Literackie, 1988
·
Borejsza W. J. (red): Faszyzmy europejskie 1922-1945 w oczach współczesnych i
historyków, Warszawa, Czytelnik 1979
·
Bullock A.: Hitler. Studium tyranii, Warszawa, Czytelnik 1969 (1975)
·
Cziomer E.: Historia Niemiec 1945-1991, Kraków, Wyd. UJ 1992
·
Davies N.: Europa -rozprawa historyka z historią, Kraków, Wyd. Znak 1998
·
Furet F.: Przeszłość pewnego złudzenia. esej o idei komunistycznej w XX w.,
Warszawa 1996
·
Grunberger R. Historia społeczna III Rzeszy, Warszawa 1987
·
Kaelbe H., Społeczna historia Europy, Warszawa 2010.
·
Kitchen M.: Historia Europy 1919-1939, Wrocław, Ossolineum 1992
·
Krasuski J.: Europa Zachodnia. Dzieje polityczne 1945-1993, Warszawa, WSiP 1995
·
Tuchman B. T.: Wyniosła wieża. Świat przed I Wojną Światową 1890 -1914, Warszawa 1987
·
Skrzypek A., Historia społeczna Europy w XIX i XX w., Poznań 2009.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

·
Timothy Garton Ash, Wiosna obywateli, Londyn 1990
·
Jan Baszkiewicz, Historia Francji, Wrocław 1999
·
Zbigniew Brzeziński, Wielkie bankructwo. Narodziny i śmierć komunizmu w XX
wieku, Paryż 1990
·
Antoni Czubiński, Europa XX wieku. Zarys historii politycznej, Poznań 1998.
·
Eric Hobsbawm, Wiek skrajności, Warszawa 1999
·
Martin McCauley, Rosja, Ameryka i zimna wojna 1949-1991, Wrocława 2001
·
Wojciech Roszkowski, Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 roku, Warszawa
2002
·
Gordon Smith, Życie polityczne w Europie Zachodniej, Londyn 1992
·
Józef Smaga, Narodziny i upadek ZSRR, Kraków 1992
·
Jerzy Krasuski, Historia Niemiec, Wrocław 1998.
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Kultury prawne Europy na tle porównawczym
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.12A0.1559906975.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przedstawienie głównych europejskich kultur/tradycji prawnych, tj. common law, romańskiej
oraz germańskiej, a następnie zestawienie europejskiego myślenia o prawie z wybranymi pozaeuropejskimi
kulturami prawnymi (m.in. prawem islamu oraz dalekowschodnimi tradycjami prawnymi). Podczas zajęć uwaga
będzie również skupiona na aktualnych procesach harmonizacji i uniﬁkacji prawa w Europie (z uwzględnieniem
szczególnej roli Unii Europejskiej oraz Rady Europy), a także na prawnych implikacjach przenikania się różnych
kultury/tradycji prawnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie podstawową terminologię
związaną z komparatystyką prawną, specyﬁkę
podstawowych kultur prawnych, a także prawne
implikacje globalizującego się świata

SEU_K1_W03,
SEU_K1_W05,
SEU_K1_W06,
SEU_K1_W10

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

SEU_K1_U03,
SEU_K1_U09

prezentacja

SEU_K1_K01,
SEU_K1_K02

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ odnaleźć i samodzielnie analizować
podstawowe źródła prawa głównych kultur prawnych
oraz prezentować argumenty w dyskusji związanej
z różnymi kulturami prawnymi

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do krytycznego podejścia
do przekazów medialnych dotyczących różnych kultur
prawnych oraz ochrony zróżnicowanego dziedzictwa
prawnego świata

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie do zajęć

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.

Zagadnienia wprowadzające – deﬁnicje, metodologia, typologie kultur prawnych
oraz początki prawa (prawo w starożytności)

W1, K1

2.

Narodziny zachodniej kultury prawnej – rewolucja papieska, prawo kanoniczne,
pojęcie prawa zwyczajowego

W1, U1, K1

3.

System common law

W1, U1, K1

4.

System prawa stanowionego: germańska i francuska kultura prawna

W1, U1, K1

5.

Specyﬁka prawa holenderskiego

W1, U1, K1

6.

Wspólna europejska kultura prawna? – granice uniﬁkacji prawa

W1, U1, K1

7.

Kultura prawna islamu

W1, U1, K1
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8.

Japońska kultura prawna

W1, U1, K1

9.

Inne pozaeuropejskie kultury prawne

W1, U1, K1

10.

„Zderzenie kultur prawnych” – prawne implikacje globalizującego się świata

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny / ustny poprawna odpowiedź na trzy pytania

ćwiczenia

prezentacja

obecność (max. 3 nieobecności), aktywność na zajęciach oraz
przygotowanie prezentacji na zadany temat

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wstęp do prawa
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Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.12A0.5cc03454a3f20.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs ma na celu poszerzenie wiedzy studentów na temat podstawowych praw, mechanizmów i zależności
międzynarodowych relacji gospodarczych, w tym kwestii związanych z handlem międzynarodowym, regionalną
integracją gospodarczą, międzynarodowymi stosunkami ﬁnansowymi, globalizacją relacji gospodarczych. W tym
ma na celu: - przekazanie wiedzy dotyczącej międzynarodowych stosunków gospodarczych w różnych aspektach
i formach z uwzględnieniem prawidłowości i reguł w oparciu o dorobek teoretyczny - przekazanie wiedzy
dotyczącej czynników i uwarunkowań kształtujących międzynarodowe stosunki gospodarcze - prowadzenie
analizy przebiegu i uwarunkowań relacji gospodarczych o charakterze międzynarodowym - prowadzenie analizy
bieżących procesów, zjawisk i zdarzeń we współczesnej gospodarce światowej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod
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Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie zasady funkcjonowania
systemów i instytucji charakterystycznych dla
europejskich organizacji integracyjnych, w tym
w szczególności dla Unii Europejskiej oraz jej państw
członkowskich, jak i poszczególnych państw
kontynentu.

SEU_K1_W03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

W2

Student zna i rozumie sposób funkcjonowania
instytucji społecznych, kulturowych, politycznych
i gospodarczych na obszarze kontynentu
europejskiego.

SEU_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

SEU_K1_U10

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

SEU_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ wykrywać zależności między
poszczególnymi procesami społecznymi, kulturowymi,
politycznymi, historycznymi i ekonomicznymi
na obszarze Europy w perspektywie przeszłości
i współczesności.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student w sposób krytyczny podchodzi do posiadanej
wiedzy, uznaje jej znaczenie w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie do ćwiczeń

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

rozwiązywanie zadań problemowych

10

przygotowanie do egzaminu

20

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.
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przedmiotu
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1. Wprowadzenie do międzynarodowych stosunków gospodarczych.
2. Powstanie, rozwój i globalizacja gospodarki światowej.
3. Wybrane teorie wymiany międzynarodowej: teorie klasyczne i teorie
alternatywne.
4. Wzrost gospodarczy a handel międzynarodowy.
5. Międzynarodowa polityka handlowa: narzędzia polityki handlowej, ewolucja
międzynarodowych stosunków handlowych (w tym znacznie GATT i WTO).
6. Międzynarodowe przepływy czynników wytwórczych: kapitału, siły roboczej i
technologii.
7. Międzynarodowe stosunki ﬁnansowe: bilans płatniczy, kursy walutowe i rynek
walutowy, przemiany międzynarodowych stosunków walutowych, kryzysy na
globalnych rynkach ﬁnansowych.

1.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe, burza mózgów, dyskusja,
nauczanie problemowe (PBL), odwrócona klasa, rozwiązywanie zadań, elementy tutoringu
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

egzamin pisemny, aktywność na zajęciach

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

Zaliczenie ćwiczeń wymaga spełnienia wymogu frekwencji oraz uzyskania
oceny pozytywnej z zaliczenia końcowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Przedmiot nie wymaga znajomości przedmiotów wprowadzających. Istotne jest jednak posiadanie podstawowych wiadomości
z zakresu ekonomii.

Sylabusy
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Międzynarodowe stosunki polityczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.12A0.5cd42cdcc587b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Głównym celem kursu jest zaprezentowanie podstawowych zagadnień dotyczących politycznego wymiaru
stosunków międzynarodowych. Studenci podczas kursu mają zapoznać się z najważniejszymi procesami
zachodzącymi współcześnie na arenie międzynarodowej, nabyć umiejętność ich analizy i oceny istotnych
wydarzeń. W tym celu przedstawione zostaną studentom podstawowe podejścia teoretyczne, główne podmioty
stosunków międzynarodowych i wybrane współczesne problemy i wyzwania. Podczas ćwiczeń studenci będą mieli
możliwość przedyskutowania problemów poruszanych na wykładach, analizy zasadniczych tekstów z tego
zakresu. Uzupełnieniem zajęć będzie indywidualna praca studentów w formie eseju.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie podstawową terminologię
używaną w naukach stanowiących składowe części
studiów europeistycznych

SEU_K1_W02

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

W2

posiada uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie
współczesnej historii stosunków międzynarodowych
oraz współczesnej historii politycznej i społecznej
Polski i Europy

SEU_K1_W02

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

SEU_K1_U01

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyszukiwać, selekcjonować i poprawnie wykorzystać
informacje, stosując odpowiedni dobór źródeł

U2

potraﬁ czytać ze zrozumieniem i analizować krytycznie
teksty z dziedzin wchodzących w skład studiów
SEU_K1_U05
europejskich

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

U3

posiada umiejętność merytorycznego
argumentowania, z wykorzystaniem poglądów róznych
autorów, z poszanowaniem odmiennego zdania innych
uczestników dyskusji

SEU_K1_U09

esej

SEU_K1_K02

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

potraﬁ napisać proste eseje o charakterze naukowym,
stosując przy tym odpowiedni dobór źródeł i poprawny
warsztat, a także napisać pracę dyplomową, w której
zawarte zostaną prawidłowo sformułowane
i odpowiednio zweryﬁkowane hipotezy badawcze

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie eseju

20

przygotowanie referatu

10

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe pojęcia w stosunkach międzynarodowych: państwo, suwerenność,
interes narodowy, racja stanu.

W1, U1, U2, U3, K1

2.

Ewolucja stosunków międzyanrodowych na przestrazeni dziejów

W1, W2, U1

3.

Uczestnicy stosunków międzynarodowych

W2

4.

Organizacja Narodów Zjednoczonych i jej rola we współczesnych stosunkach
międzynarodowych

W1, W2

5.

Wojna i pokój w stosunkach międzynarodowych. Wybrane konﬂikty
międzynarodowe doby zimnej wojny

W2

6.

Podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa międzynarodowego

W1, W2

7.

Dyplomacja i polityka zagraniczna

W1

8.

Kwestie ochrony środowiska w stosunkach międzynarodowych

W1, W2

9.

Ochrona praw człowieka w stosunkach międzynarodowych

W1, W2

10.

Przegląd podejść teoretycznych w stosunkach międzynarodowych

W1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Od studentów oczekuje się aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa (uczestnicy, którzy opuszcą
więcej niż dwa zajęcia, muszą się spotkać z koordynatorem kursu i
zaliczyć materiał). Egzamin pisemny złożony z pytań testowych
wielokrotnego wyboru oraz pyatń otwartych stanowi 50% oceny końcowej.
Aktywne uczestnictwo w zajęciach i prezentacje studentów (ocena z
prezentacji i eseju) stanowią pozostałe 50% oceny końcowej.

ćwiczenia

esej, prezentacja

Aktywne uczestnictwo w zajęciach i prezentacje studentów (prezentacja i
esej) stanowią 50% oceny końcowej.

Sylabusy
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Społeczne i kulturowe aspekty integracji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.12A0.5cd42cd8cb0bb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne, Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

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

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest poszerzenie wiedzy studentów na temat społecznych i kulturowych uwarunkowań,
aspektów i kontekstów procesów integracji europejskiej zachodzący na poziomie od europejskiego, poprzez
narodowy i regionalny po lokalny.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zjawiska i procesy o charakterze społecznym,
kulturowym, politycznym i gospodarczym stanowiące
tło dla procesów integracji europejskiej

SEU_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie

SEU_K1_U03,
SEU_K1_U10

egzamin pisemny,
zaliczenie

SEU_K1_K01,
SEU_K1_K02

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ wskazać na zależności między różnorodnymi
procesami społeczno-kulturowymi zachodzącymi
w Europie w perspektywie diachronicznej a procesem
integracji europejskiej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

absolwent potraﬁ dostrzegać i działać na rzecz
różnorodności kulturowej oraz poszanowania
zróżnicowania społecznego w Europie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

przygotowanie do egzaminu

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

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.

Europa: kiedy? Gdzie? Jaka? Problem dziedzictwa kulturowego Europy i jego
różnicowanie w procesie historycznym

W1, U1, K1

2.

Granice społeczne i kulturowe w Europie, europejskie centrum i peryferia

W1, U1, K1

3.

Procesy uniwersalizacji i globalizacji a integracja europejska

W1, U1, K1

4.

Naród, grupa etniczna, społeczność regionalna i lokalna w Europie wobec
procesów integracji

W1, U1, K1

5.

Mniejszości społeczne a proces integracji europejskiej

W1, U1, K1

6.

Społeczeństwo obywatelskie w procesie integracji europejskiej

W1, U1, K1

Sylabusy
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7.

Przemiany więzi społecznych – społeczeństwo ponowoczesne wobec procesów
integracji

W1, U1, K1

8.

Zagadnienie tożsamości europejskich

W1, U1, K1

9.

"Kryzys migracyjny" a integracja/dezintegracja europejska

W1, U1, K1

10.

Czy integracja europejska wzmacnia czy osłabia zróżnicowanie kulturowe i
społeczne?

W1, U1, K1

11.

Czy integracja europejska wzmacnia czy osłabia poczucie patriotyzmu?

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Egzamin pisemny obejmujący dwa pytania z treści wykładów oraz jedno z
lektury wybranej spośród trzech propozycji. Egzamin trwa 30 minut, każda
z odpowiedzi na pytanie jest punktowana od 0.5 do 3 pkt. (rangowanie co
0.5). Ocena zależy od sumy uzyskanych punktów: 0 – 5.0: ndst. 5.5 – 6.0:
dst 6.5: dst+ 7.0 - 7.5: db 8.0: db+ 8.5 – 9.0: bdb

zaliczenie

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uczestnictwo w zajęciach,
dopuszczalne są 2 nieobecności, w przypadku ich większej ilości
konieczne jest zdanie materiału z zajęć. W przypadku opuszczenia więcej
niż 50% zajęć nie ma możliwości zaliczenia przedmiotu

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Obszar niemieckojęzyczny przed 1918 r.
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
NIEMCOZNAWSTWO

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUNS.140.5cd42ce6b4d16.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

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

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie jego uczestników z najistotniejszymi problemami dziejów Niemiec i państw obszaru
niemieckojęzycznego w okresie do 1918 r. (zakończenie I wojny światowej). Będą one dotyczyć zarówno
zagadnień politycznych, gospodarczych i społecznych. Wybrane z nich będą analizowane w sposób szczegółowy.
Moduł ma umożliwić poznanie historycznych uwarunkowań rozwoju państw niemieckich do 1918 r.Po zakończeniu
kursu jego uczestnicy powinni posiadać orientację w najistotniejszych wydarzeniach analizowanego okresu,
powinni potraﬁć umiejscawiać je w czasie i wskazywać ich związki z historią ogólnoeuropejską.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student rozumie doktryny i ideologie wpływające
na rozwój obszaru niemieckojęzycznego w kontekście
historycznym (K_W04) Student zna i rozumie metody
analizy i pozyskiwania danych dotyczących procesów
społecznych, politycznych i ekonomicznych oraz
najstarszych dziejów państw niemieckojęzycznych
(K_W07)

SEU_K1_W04,
SEU_K1_W07

egzamin ustny,
zaliczenie

SEU_K1_U02

egzamin ustny,
zaliczenie

SEU_K1_K01

egzamin ustny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student jest w stanie sformułować najistotniejsze
procesy badawcze związane z historią obszaru
niemieckojęzycznego (K_U02) Student indywidualnie
i w grupie jest w stanie pracować nad projektami
dotyczącymi poznawania przeszłości, także odległej,
państw niemieckojęzycznych (K_U06)

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student dostrzega konieczność ochrony dziedzictwa
przeszłości państw niemieckojęzycznych i jego
znaczenia dla kontynentu europejskiego (K_K01)

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie do egzaminu

20

przeprowadzenie badań literaturowych

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.Ludy germańskie i ich położenie w Europie,plemiona, języki, nazwa „Niemcy”.
2.Początki państwowości „niemieckiej”.
3.Walka cesarstwa z papiestwem.
4.Hanza – powstanie, funkcjonowanie, znaczenie.
5.Państwo Zakonu Krzyżackiego,struktura i administracja, gospodarka.
6. Reformacja w krajach niemieckich – przyczyny, nowe odłamy religijne,
znaczenie.
7. Wojna 30-letnia w państwach niemieckich,przebieg i znaczenie działań
wojennych dla społeczeństw, straty wojenne.
8. Państwo pruskie – powstanie i jego potęga,administracja, wojsko, urzędy.
9. Wojny pruskie – austriackie (1740-63) – wstęp do walki o dominującą pozycję
na obszarze niemieckojęzycznym.
10.Związek Reński (1806-13).
11. Sytuacja społeczna i gospodarcza w Niemczech czasów Bismarcka.
Kolonializm.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

wykazanie się wiedzą z treści

ćwiczenia

zaliczenie

obecność na zajęciach, przedstawienie prezentacji na wybrany temat i
aktywny udział w zajęciach. Ćwiczenia będą kończyły się uzyskaniem noty
stanowiącej połowę noty końcowej z modułu zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań

Sylabusy
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Prawa człowieka i ich ochrona
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
ANALITYK ZJAWISK I PROCESÓW

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUAZPS.140.5cd42cde508a3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne, Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 40

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przybliżenie pojęcia, genezy, historii oraz charakterystyki praw człowieka, a także
podstawowych systemów ich ochrony, w tym wzajemnych relacji między nimi. Szczególna uwaga zostanie
skupiona na europejskich systemach ochrony praw człowieka (tj. w ramach Rady Europy, Unii Europejskiej oraz
Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie) i ich wpływie na ochronę praw człowieka na poziomie
krajowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Absolwent zna i rozumie zasady funkcjonowania
systemów i instytucji charakterystycznych dla
europejskich organizacji integracyjnych, w tym
w szczególności dla Unii Europejskiej oraz jej państw
członkowskich, jak i poszczególnych państw
kontynentu

SEU_K1_W03

egzamin pisemny

W2

Absolwent zna i rozumie sposób funkcjonowania
instytucji społecznych, kulturowych, politycznych
i gospodarczych na obszarze kontynentu
europejskiego

SEU_K1_W05

egzamin pisemny

W3

Absolwent zna i rozumie znaczenie uporządkowanej
wiedzy dotyczącej powiązań między naukami
politycznymi, ekonomią, prawem, historią, socjologią,
literaturoznawstwem, oraz pozostałymi dziedzinami
nauk humanistycznych i społecznych

SEU_K1_W10

egzamin pisemny

U1

Absolwent potraﬁ wyjaśniać i prognozować rolę
procesów mających miejsce na kontynencie
europejskim, w szczególności w Unii Europejskiej,
stosując metody typowe dla dyscyplin nauki
właściwych dla kierunku studiów

SEU_K1_U03

egzamin pisemny

U2

Absolwent potraﬁ wykorzystać w komunikacji
specjalistyczną terminologię, jest w stanie brać udział
w debatach przedstawiając różne opinie i stawiska
w zakresie tematyki związanej ze studiami
europejskimi

SEU_K1_U09

egzamin pisemny

K1

Absolwent jest gotów do krytycznego podejścia
do posiadanej wiedzy, uznaje jej znaczenie
w rozwiązywaniu problemów poznawczych
i praktycznych

SEU_K1_K02

egzamin pisemny

K2

Absolwent jest gotów do aktywności zawodowej
w instytucjach krajowych i międzynarodowych, także
na poziomie lokalnym, które zajmują się problematyką
europejską

SEU_K1_K03

egzamin pisemny

K3

Absolwent jest gotów do przestrzegania zasad etyki
zawodowej, oraz wymagania tego od innych, ma
świadomość odpowiedzialnego pełnienia ról
zawodowych

SEU_K1_K04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

40

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

45

przygotowanie do egzaminu

45

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
130

ECTS
5.0
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Liczba godzin
40

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zagadnienia wprowadzające: pojęcie, geneza, historia i charakterystyka praw
człowieka. Od ochrony praw człowieka w prawie wewnętrznym do
międzynarodowego systemu ochrony. Trzy generacje praw człowieka.

W1, W2, W3, U1, U2

2.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka: jako impuls do międzynarodowej
kodyﬁkacji praw człowieka

W1, W2, W3, U2

3.

Systemy ochrony praw człowieka: Subsydiarność międzynarodowych systemów
ochrony praw człowieka w stosunku do sytemu krajowego. Rola organizacji
pozarządowych dla międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka.
Podstawowe katalogi praw człowieka.

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

4.

Specyﬁka traktatów z dziedziny ochrony praw człowieka: Charakter zobowiązań.
Interpretacja. Wypowiadanie. Rodzaje mechanizmów kontrolnych. Problem
zastrzeżeń.

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

5.

Ograniczenia i wyjątki: Prawa bezwzględnie i względnie obowiązujące. Klauzule
derogacyjne i limitacyjne w traktatach z dziedziny ochrony praw człowieka.

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

6.

Ochrona praw człowieka w systemie uniwersalnym (ONZ)

W1, W2, W3, U1, U2

7.

Ochrona praw człowieka w ramach Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w
Europie

W1, W2, W3

8.

Ochrona praw człowieka w Europie: System Rady Europy. Europejska Konwencja
Praw Człowieka. Inne Konwencje Rady Europy. Ochrona praw podstawowych w
Unii Europejskiej. Karta Praw Podstawowych. Agencja Praw Podstawowych

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

9.

Współczesne problemy i wyzwania dla praw człowieka.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza
przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Egzamin pisemny, test wyboru + pytania do udzielenia krótkiej
odpowiedzi oraz jedno pytanie opisowe Kryteria oceny: - stopień
przyswojenia przekazanych informacji - umiejętność krytycznego myślenia
- umiejętność wykorzystania przyswojonych informacji w praktyce

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wstęp do prawa

Sylabusy
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Fundusze europejskie w praktyce
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
EKSPERT ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUEOSS.140.5cd42ce21f934.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 20, wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Nabycie wiedzy dotyczącej praktycznych aspektów funduszy unijnych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zna i rozumie zasady funkcjonowania systemów
i instytucji charakterystycznych dla europejskich
organizacji integracyjnych, w tym w szczególności dla
Unii Europejskiej oraz jej państw członkowskich, jak
i poszczególnych państw kontynentu

SEU_K1_W03

projekt, egzamin

W2

zna i rozumie sposób funkcjonowania instytucji
społecznych, kulturowych, politycznych
i gospodarczych na obszarze kontynentu
europejskiego

SEU_K1_W05

projekt, egzamin

U1

wyszukuje, selekcjonuje, identyﬁkuje i poddaje
krytycznej analizie źródła oraz informacje pisane
i elektroniczne związane z dyscyplinami nauki
właściwymi na kierunku studiów

SEU_K1_U01

projekt, egzamin

U2

potraﬁ formułować problemy badawcze i badać
procesy polityczne, społeczne, historyczne, kulturowe
i ekonomiczne w wymiarze europejskim

SEU_K1_U02

projekt, egzamin

SEU_K1_K02

projekt, egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

w sposób krytyczny podchodzi do posiadanej wiedzy,
uznaje jej znaczenie w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

20

wykład

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

rozwiązywanie zadań problemowych

20

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie projektu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Fundusze Europejskie w procesie integracji UE

W1, W2

2.

Omówienie podstawowych Funduszy Europejskich

W1, W2, U1

3.

Fundusze rolne i morskie UE

W1, W2, U1

4.

Fundusze UE w zakresie sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa

W1, W2, U1

5.

Fundusze unijne dla krajów kandydujących do Unii Europejskiej

W1, W2, U1

6.

Programy UE ukierunkowane na wspieranie edukacji

W1, W2, U1, K1

7.

Programy UE ukierunkowane na wspieranie sfery badań i rozwoju, podnoszenie
innowacyjności

W1, W2, U1

8.

Programy UE ukierunkowane na rozwój kultury

W1, W2, U1

9.

Analiza funkcjonowania Funduszy Europejskich w Polsce

W1, W2, U1

10.

Fundusze dla przedsiębiorców

W1, W2, U1, K1

11.

Wybrane programy UE - analiza przypadków

W1, W2, U1, U2, K1

12.

Pozyskiwanie funduszy europejskich w praktyce

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, metoda projektów, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

warsztaty

projekt

Raport z projektu

wykład

egzamin

Egzamin pisemny (w formie tradycyjnej lub online tzw take-home exam)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ogólne podstawy wiedzy z zakresu integracji europejskiej.
Wymagana jest obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Sylabusy
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Instytucje i system decyzyjny UE
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.140.5cd42cdb22921.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Głównym celem kursu jest zaprezentowanie podstawowych zagadnień dotyczących architektury instytucjonalnej
UE, zasad funkcjonowania instytucji oraz organów unijnych oraz procedur decyzyjnych UE. Szczególna uwaga
poświęcona jest specyﬁce interakcji pomiędzy instytucjami i organami UE w procesie decyzyjnym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

specyﬁkę architektury instytucjonalnej Unii
Europejskiej, w tym zakres kompetencyjny
poszczególnych instytucji, organów i agend UE

SEU_K1_W03,
SEU_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W2

udziału instytucji i organów konsultacyjnych Unii
Europejskiej w procesach decyzyjnych UE

SEU_K1_W03,
SEU_K1_W04,
SEU_K1_W11

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W3

metody i narzędzia pozyskiwania i weryﬁkacji danych
w celu analizy funkcjonowania instytucji i organów UE
oraz ich roli w procesie decyzyjnym UE

SEU_K1_W07

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyszukiwać, selekcjonować i poprawnie wykorzystać
informacje dotyczące funkcjonowania instytucji
i organów UE, stosując odpowiedni dobór źródeł

SEU_K1_U01,
SEU_K1_U09

zaliczenie pisemne

U2

przygotować i wygłosić prezentację lub pracę pisemną
na temat kluczowych zagadnień związanych
z funkcjonowaniem instytucji i organów UE i ich rolą
we unijnych procesach decyzyjnych, bazując
na indywidualnej pracy lub pracy w grupie

SEU_K1_U02,
SEU_K1_U04,
SEU_K1_U05,
SEU_K1_U06

zaliczenie pisemne

U3

rozróżnić, sklasyﬁkować i przeprowadzić analizę
funkcjonowania poszczególnych instytucji i organów
UE w szerszym kontekście integracji europejskiej

SEU_K1_U02,
SEU_K1_U09,
SEU_K1_U10

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

SEU_K1_K03

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

aktywności zawodowej w instytucjach krajowych
i międzynarodowych, także na poziomie lokalnym,
które zajmują się problematyką europejską

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

25

przygotowanie do ćwiczeń

25

przygotowanie eseju

15

analiza aktów normatywnych

10

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
117

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Treść kursu obejmuje: wprowadzanie do systemu politycznego i instytucjonalnego
UE; trójpodział władz wobec współczesnych wyzwań ustrojowych UE; zasady
funkcjonowania instytucji i organów UE: Parlament Europejski, Komisja
W1, W2, W3, U1, U2, U3,
Europejska, Rada Unii Europejskiej, Rada Europejska, Trybunał Sprawiedliwości
K1
UE, Bank Centralny, Trybunał Obrachunkowy UE, Komitet Regionów, Europejski
Komitet Ekonomiczno-Społeczny; procesy decyzyjne UE; tworzenie i stosowanie
prawa w Unii Europejskiej; instytucje UE wobec wyzwań dla integracji europejskiej.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Studenci będą zobowiązani do zdania egzaminu pisemnego, składającego
się z zamkniętych pytań testowych oraz pytań otwartych.

ćwiczenia

Zaliczenie ćwiczeń stanowi warunek dopuszczenia do egzaminu. Do
uzyskania zaliczenia niezbędna jest: 1) obecność na ponad połowie
zaliczenie pisemne
spotkań, 2) aktywność na ćwiczeniach, 3) zaliczenie kolokwiów, 4)
wywiązanie się zadanych prac pisemnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Regionalne Organizacje Współpracy Państw Europejskich
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
EKSPERT ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUEOSS.140.604f1aef6cda4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zajęcia mają na celu przede wszystkim przybliżenie studentom struktur współpracy i integracji państw
europejskich od początku XX wieku do dzisiaj, innych niż UE. Wskazanie zależności między współpracującymi
państwami, uwarunkowania polityczne bądź gospodarcze, które sprzyjają bądź ograniczają taką współpracę, jak
również korzyści wynikające z takiej współpracy oraz potencjalne przeszkody (sukcesy i porażki). Mnogość
inicjatyw tego typu doprowadziła do wykształcenia się trzech głównych nurtów: z jednej strony ograniczają się
tylko do luźnej współpracy w mało wrażliwych dziedzinach (np. Inicjatywa Środkowoeuropejska), z drugiej strony
charakteryzują się akcyjnością związaną z chwilową wspólnota interesów (Grupa Wyszehradzka), ale mogą
przerodzić się też w głęboką integrację polityczną bądź gospodarczą (Unia Beneluksu)

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

[SEU_K1_W03] Absolwent zna i rozumie zasady
funkcjonowania systemów i instytucji
charakterystycznych dla europejskich organizacji
integracyjnych, w tym w szczególności dla Unii
Europejskiej oraz jej państw członkowskich, jak
i poszczególnych państw kontynentu [SEU_K1_W05]
Absolwent zna i rozumie sposób funkcjonowania
instytucji społecznych, kulturowych, politycznych
i gospodarczych na obszarze kontynentu
europejskiego

SEU_K1_W03,
SEU_K1_W05

egzamin pisemny / ustny

W2

[SEU_K1_W03] Absolwent zna i rozumie zasady
funkcjonowania systemów i instytucji
charakterystycznych dla europejskich organizacji
integracyjnych, w tym w szczególności dla Unii
Europejskiej oraz jej państw członkowskich, jak
i poszczególnych państw kontynentu [SEU_K1_W05]
Absolwent zna i rozumie sposób funkcjonowania
instytucji społecznych, kulturowych, politycznych
i gospodarczych na obszarze kontynentu
europejskiego [SEU_K1_W07] Absolwent zna i rozumie
metody i narzędzia pozyskiwania danych w celu
analizy procesów społecznych, kulturowych,
politycznych i ekonomicznych na obszarze kontynentu
europejskiego

SEU_K1_W03,
SEU_K1_W05,
SEU_K1_W07

egzamin pisemny / ustny

SEU_K1_U02,
SEU_K1_U04,
SEU_K1_U06

prezentacja

SEU_K1_K02

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

[SEU_K1_U02] Absolwent potraﬁ formułować problemy
badawcze i badać procesy polityczne, społeczne,
historyczne, kulturowe i ekonomiczne w wymiarze
europejskim [SEU_K1_U04] Absolwent potraﬁ
przedstawić w formie pisemnej i ustnej – zarówno
w języku polskim jak i obcym – wiedzę dotyczącą
mechanizmów zachodzących w Unii Europejskiej
i w poszczególnych państwach europejskich
[SEU_K1_U06] Absolwent potraﬁ pracować
indywidualnie i w grupie nad projektami związanymi
z tematyką europejską, wykazuje się umiejętnością
planowania tejże pracy

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

[SEU_K1_K02] Absolwent jest gotów do krytycznego
podejścia do posiadanej wiedzy, uznaje jej znaczenie
w rozwiązywaniu problemów poznawczych
i praktycznych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Sylabusy
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przygotowanie dokumentacji

10

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Wprowadzenie terminologiczne i teoretyczne
- federacja, konfederacja
- współpraca międzyrządowa i ponadnarodowa
- etapy integracji ekonomicznej państw
2. Stosunek Wielkiej Brytanii do integracji/współpracy europejskiej
3. Stosunek Francji do integracji europejskiej
4. RFN wobec integracji europejskiej
5. Rada Europy i jej dorobek w zakresie integracji i współpracy państw europejskich
6. Integracja państw BeNeLux-u:
- początki współpracy w latach międzywojennych,
- stosunek Belgii, Holandii i Luksemburga do pierwszych prób integracji powojennej Europy,
- utworzenie Unii Ekonomicznej Beneluxu – instytucje, cele, zasady działania, osiągnięcia
7. Współpraca państw nordyckich:
- Skandynawowie prekursorami integracji w Europie – unia kalmarska i doświadczenia XIX-wieczne,
- koncepcja integracji nordyckiej,
- udział w integracji powojennej – EFTA czy EWG?
- utworzenie Rady Nordyckiej – cele, działania, organy strukturalne, próba oceny,
- powołanie do życia Nordyckiej Rady Ministrów i jej funkcjonowanie,
8. Integracja Państw Demokracji Ludowej w ramach RWPG.
- system gospodarczych i politycznych powiązań państw socjalistycznych w latach 1945-89,
- integracja pod dyktando – powołanie do życia Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej,
1.

W1, W2, U1, K1
9. Współpraca i integracja Państw Europy Środkowowschodniej po 1989 roku:
- załamanie się powiązań gospodarczych w ramach dotychczasowych struktur,
- Trójkąt i Grupa Wyszehradzka – powstanie, działalność znaczenie,
- CEFTA i jej członkowie, znaczenie porozumienia po wstąpieniu części jej krajów członkowskich do UE,
10. Współpraca środkowoeuropejska cd.
- Inicjatywa Środkowoeuropejska (CEI), powstanie, państwa członkowskie, ocena działalności,
- CEFTA II (tzw. Nowa CEFTA)
11 i 12. EFTA i EOG:
- Europejskie Stowarzyszenie Wolnego handlu (EFTA), powstanie, cele i zasady działalności, organy i proces
decyzyjny, znaczenie stowarzyszenie, jego sukcesy i porażki,
- EFTA czy była to konkurencja dla EWG? Wzajemne stosunki
- Europejski Obszar Gospodarczy (EEC) – powstanie, cele, działalność, organy, państwa członkowskie i ocena
działalności
13. OBWE
- geneza OBWE, Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie i Akt Końcowy z Helsinek
- OBWE: cele, struktura i kompetencje.
- Działalność OBWE i jej misje zagraniczne
14 i 15. Inne ponadpaństwowe struktury współpracy w Europie
- Inicjatywa Adriatycko – Jońska
- Rada państw Morza Bałtyckiego
- Inicjatywa Naddunajska

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

1. Obecność na zajęciach: Zaliczenie może uzyskać osoba, która: a/ nie
przekroczyła 15% nieobecności na zajęciach. Innymi słowy, zajęcia
można opuścić maksymalnie 2x bez podawania przyczyn. Każda
następna nieobecność (bez względu na przyczyny) skutkuje
niezaliczeniem przedmiotu. b/ była obecna na jednych z dwóch
pierwszych zajęć podczas których przydzielane są prezentacje. 2.
Przygotowanie konspektu oraz prezentacji na wybrany temat
(skonsultowany z wykładowcą) Ocena prezentacji dotyczyć będzie nie
tylko przekazywanych treści merytorycznych, ale i sposobu prezentacji
oraz metodyki pracy i logiki wywodu. - Z każdej prezentacji powinna
być przygotowania w formie elektronicznej notatka (max. 5 stron w
formacie standardowym,(tzw. leaﬂet) dla innych uczestników zajęć. 3.
Egzamin ustny lub pisemny (test jednokrotnego wyboru z elementami
do uzupełnienia) Ocenie w czasie egzaminu podlegać będzie zarówno
wiedza merytoryczna studenta, jak i logika myślenia oraz sposób
wysławiania się. WAŻNE: ze względu na konieczność sprawnego
przydziału prezentacji, obecność na pierwszych dwóch zajęciach jest
bezwzględnie obowiązkowa. WAŻNE: wszystkie wymagania muszą być
spełnione łącznie

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student powinien mieć zaliczone nastęujące kursy:
1. Historia Polityczna Europy po 1945 r. lub
2. Historia współczesnych stosunków międzynarodowych w Europie
3. Zalecane jest zaliczenie kursu: Historia i teoria integracji europejsksiej.
4. Student powinien mieć opanowaną w stopniu dobrym mapę polityczną Europy i jej regionów

Sylabusy
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Metodologia nauk społecznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.140.5cab0675bcbfa.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem jest przedstawienie studentom podstaw metodologii nauk społecznych i ﬁlozoﬁi wiedzy, w zakresie
umożliwiającym zrozumienie specyﬁki wiedzy naukowej w domenie nauk społecznych i studiów europejskich.

C2

Celem jest przedstawienie studentom możliwości i warunków stosowania praktycznych procedur i technik badań
naukowych w zakresie podstawowych paradygmatów badań i metod.

C3

Celem jest również wykształcenie u studentów wrażliwości metodologicznej oraz umiejętności przygotowywania
spójnego projektu badań empirycznych w celu rozwiązywania problemów formułowanych na gruncie dyscyplin
naukowych właściwych dla europeistyki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

specyﬁkę i znaczenie dyscyplin naukowych
składających się na wiedzę europeistyczną
w kontekście właściwości nauk społecznych
i humanistycznych

SEU_K1_W01,
SEU_K1_W02,
SEU_K1_W10

egzamin pisemny

W2

metody badań proponowanych w obrębie wybranych
teorii społecznych i szkół badawczych właściwych dla
studiów europejskich

SEU_K1_W02,
SEU_K1_W06

egzamin pisemny

W3

metody i narzędzia pozyskiwania danych i ich
analitycznego opracowywania w celu opisu
i wyjaśniania procesów społecznych, kulturowych,
politycznych i ekonomicznych

SEU_K1_W07

egzamin pisemny

U1

formułować problemy i pytania badawcze służące
wyjaśnianiu złożoności zjawisk i procesów
politycznych, społecznych, historycznych
i kulturowych w wymiarze europejskim

SEU_K1_U02

egzamin pisemny

U2

w sposób krytyczny odnosić się do posiadanej wiedzy

SEU_K1_U01

egzamin pisemny

SEU_K1_K02

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej oceny poglądów naukowych i badań
opisujących zjawiska i procesy europejskie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przeprowadzenie badań empirycznych

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie: rola metodologii w naukach społecznych i humanistycznych

W1

Sylabusy
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2.

Cechy projektu badań naukowych w naukach społecznych. Podstawowe
paradygmaty badań.

W1, W2, W3

3.

Metoda badań w sensie szerokim i wąskim. Techniki i procedury badań.

W1, W2, W3

4.

Podejście ilościowe: standaryzacja, sondaż i badania opinii publicznej

W1, W2, W3, U1

5.

Badania postaw i opinii - podstawowe techniki i procedury badań

W1, W2, W3, U1

6.

Ilościowa analiza zawartości: cechy i procedury

W1, W2, W3, U1

7.

Ilościowa analiza danych

W1, W2, W3, U1

8.

Podejście jakościowe - interpretacjonizm i współczynnik humanistyczny

W1, W2, W3

9.

Analiza ugruntowana: cechy i procedury

W1, W2, W3, U1

10.

Analiza treści: cechy i procedury

W1, W2, W3, U1

11.

Podejście etnograﬁczne: cechy i procedury (wywiad, obserwacja)

W1, W2, W3, U1

12.

Analiza dyskursu: cechy i procedury

W1, W2, W3, U1, U2, K1

13.

Analiza narracyjna: cechy i procedury

W1, W2, W3, U1

14.

Etyczny wymiar badań - dobre praktyki

U2, K1

15.

Spójność projektu badań w kontekście wiedzy teoretycznej i metodologicznej

W2, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
zdanie egzaminu
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Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.140.5cb5946abe3aa.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach, Nauki
socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej, 0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem jest przedstawienie naukowej wiedzy na temat rzeczywistych relacji zachodzących we współczesnym
świecie między szeroko określanymi mediami i człowiekiem (jednostką, audytorium, publicznością) w celu
zwiększenia kompetencji komunikacyjnych i medialnych studentów. W szczególności, chodzi o podniesienie
umiejętności krytycznego oceniania i analizowania źródeł komunikacji, wiarygodności przekazów i weryﬁkacji
treści w zależności od typu komunikacji i wykorzystywanych technologii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

sposób funkcjonowania instytucji społecznych
i politycznych na obszarze kontynentu europejskiego,
ze szczególnym uwzględnieniem środków przekazu
(mediów masowych i społecznościowych).

SEU_K1_W05,
SEU_K1_W09

egzamin pisemny

SEU_K1_U01,
SEU_K1_U03

egzamin pisemny,
projekt

SEU_K1_K02

egzamin pisemny,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wyszukiwać i krytycznie analizować dostępną wiedzę
na temat społecznego, politycznego, kulturowego
i ekonomicznego wymiaru działalności mediów
i komunikacji we współczesnej Europie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej ewaluacji wiedzy i mitów na temat siły
oddziaływania mediów i ich wpływu na zjawiska
i procesy w Europie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie projektu

30

uczestnictwo w egzaminie

2

zbieranie informacji do zadanej pracy

18

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Przygotowywanie projektów

20

wykonanie ćwiczeń

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
115

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.

Media w szerokim, kulturowym rozumieniu. Mediatyzacja - analiza pojęcia, jego
naukowych zastosowań i znaczeń

W1

2.

Podstawowe paradygmaty opisujące "władzę" i wpływ mediów na społeczeństwo i
kulturę

W1, K1
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3.

Modele jednostopniowego, dwustopniowego i wielostopniowego odziaływania
mediów - krytyczne podejście

W1, K1

4.

Podstawowe medioznawcze teorie opisujące wpływ mediów: budowania porządku
dnia, selekcji informacji i gatekeepingu, użycia mediów dla korzyści i nagród,
hipoteza kultywacji - krytyczne omówienie

W1, U1, K1

5.

Szkoła krytyczna i teoria nowej propagandy mediów w systemie demokratycznym
- podejście krytyczne

W1, U1, K1

6.

Przegląd efektów oddziaływania mediów: perspektywa psychologii i psychologii
społecznej

W1, K1

7.

Media cyfrowe i media społeczności wirtualnych - krytyczny przegląd efektów

W1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

dopuszczenie do egzaminu pod warunkiem zaliczenia ćwiczeń

ćwiczenia

projekt

obecność, terminowe wykonanie ćwiczeń i projektu

Sylabusy
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Sztuka i architektura europejska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.140.5cd42cdae4f21.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o sztuce, Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0210Programy i kwaliﬁkacje związane ze sztuką
nieokreślone dalej, 0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zdobycie przez studenta ogólnej wiedzy na temat sztuki i architektury w Europie, nabycie
umiejętności interpretacji dzieła sztuki oraz rozwój zainteresowania historycznymi i współczesnymi zjawiskami
artystycznymi

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

166 / 465

W1

potraﬁ interpretować dzieło sztuki oraz dostrzega
zależności pomiędzy wytworami sztuk i architektury
w różnych częściach Europy

SEU_K1_W06

projekt, prezentacja

W2

potraﬁ poszukiwać informacje i materiały na temat
dzieł sztuki i architektury, aby następnie poddać je
znalizie w kontekście procesów społecznych,
kulturowych, politycznych i ekonomicznych
na obszarze kontynentu europejskiego

SEU_K1_W07

projekt, prezentacja

SEU_K1_U01

projekt, prezentacja

SEU_K1_K01

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ wyszukiwać, selekcjonować, identyﬁkować
i poddawać krytycznej analizie źródła oraz informacje
z zakresu sztuki i architektury

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dostrzega konieczność ochrony sztuki i architektury
w Europie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

20

przygotowanie projektu

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Kurs będzie miał charakter wstępu do zagadnień z zakresu sztuki i architektury
Europy. Wybrane obiekty zostaną przedstawione w ujęciu problemowym, z
uwzględnieniem nie tylko centrów artystycznych, ale także tzw. peryferiów.
W1, W2, U1, K1
Zajęcia będą się odbywać w formule dyskusji wokół takich zagadnień, jak:
perspektywa, ciało, władza, świątynia, kolekcja, artysta. W miarę możliwości część
zajęć w ramach kursu odbywać się będzie w muzeach i galeriach.

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
projekt, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie publicznej prezentacji,
lektura tekstów, praca pisemna

Wymagania wstępne i dodatkowe
nie ma

Sylabusy
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European Security
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.13C0.604f050f0314a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki o bezpieczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 40

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przybliżenie studentom kluczowych pojęć, ram analitycznych związanych z polityką
bezpieczeństwa, realizowaną na poziomie europejskim i międzynarodowym. Kurs ma za zadanie dostarczyć
studentom wskazówek analitycznych i narzędzi do badania bezpieczeństwa w różnych kontekstach politycznych
oraz umożliwić im zrozumienie ii ocenę wpływu dyskursów i praktyk bezpieczeństwa na współczesne środowisko
społeczne i polityczne.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zna i rozumie wielowymiarowość bezpieczeństwa
europejskiego w ujęciu teorii integracji europejskiej,
stosunków międzynarodowych, nauk politycznych oraz
miejsce dyscypliny nauki o bezpieczeństwie
w kontekście studiów europejskich i nauk społecznych

SEU_K1_W01,
SEU_K1_W02

egzamin

W2

zna i rozumie główne perspektywy państw
europejskich oraz europejskich instytucji
miedzynarodowych na wyzwania związane
z bezpieczeństwem globalnym i regionalnym

SEU_K1_W03,
SEU_K1_W04,
SEU_K1_W05

prezentacja, egzamin

W3

zna i rozumie metody pozyskiwania oraz interpretacji
danych w celu analizy zjawisk i procesów związanych
z bezpieczeństwem europejskim i międzynarodowym

SEU_K1_W07

prezentacja

U1

potraﬁ czytać ze zrozumieniem i przeprowadzić
krytyczną analizę tekstów naukowych i dokumentów
programowych dotyczących zagadnień związanych
z bezpieczeństwem międzynarodowym i europejskim

SEU_K1_U01,
SEU_K1_U02

prezentacja

U2

potraﬁ przygotować i obronić ustną wypowiedź
na temat kluczowych pojęć i zagadnień związanych
z bezpieczeństwem międzynarodowym i europejskim
na podstawie pracy indywidualnej lub pracy w grupie

SEU_K1_U04

prezentacja

U3

potraﬁ przeprowadzić analizę zjawisk i procesów
społeczno-politycznych oraz oraz wskazać
na zależności między nimi wykorzystując ramy
teoretyczne analityczne właściwe dla studiów nad
bezpieczeństwem, uwzględniając dynamikę
międzynarodowego i europejska środowiska
bezpieczeństwa

SEU_K1_U03,
SEU_K1_U10

prezentacja, egzamin

SEU_K1_K02,
SEU_K1_K03

prezentacja, egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

jest gotów do wykorzystania krytycznego podejścia
do posiadanej wiedzy z zakresu studiów nad
bezpieczeństwem i nauk o polityce, uznając jej
znaczenie w rozwiązywaniu problemów poznawczych
i praktycznych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

40

przeprowadzenie badań literaturowych

10

przygotowanie eseju

20

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do zajęć

40

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

Sylabusy
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

e-wykład

10

konsultacje

5

analiza i przygotowanie danych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
157

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treść kursu obejmuje: przegląd głównych instytucji europejskich zajmujących się
bezpieczeństwem zbiorowym; analizę głównych strategii bezpieczeństwa
kolektywnego, funkcjonujących w systemie bezpieczeństwa europejskiego; rolę
Unii Europejskiej w systemie bezpieczeństwa europejskiego i międzynarodowego;
perspektywę UE na główne wyzwania dla bezpieczeństwa; perspektywę
wybranych państw europejskich na główne wyzwania dla bezpieczeństwa.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków,
metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Aby zaliczyć przedmiot należy uzyskać: 1) zaliczenie z wszystkich
obowiązkowych modułów online 2) zaliczenie z prezentacji 3)
pozytywną ocenę z egzaminu końcowego (stanowi 100% oceny
prezentacja, egzamin końcowej) Dodatkowe punkty mogą zostać przyznane aktywnym
studentom oraz autorom wysokiej jakości prezentacji, Studenci mają
obowiązek zapoznać się z obowiązkowymi tekstami przed rozpoczęciem
każdych zajęć. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność jest obowiązkowa

Sylabusy
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Historia Polski po 1918 roku na tle dziejów Europy Środkowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.13C0.622fbbee53e57.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Historia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0222Historia i archeologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć będzie zapoznanie studentów z historią Polski XX w. (głównie zagadnienia polityczne, gospodarcze,
społeczne); zrozumienie dziejów Polski w XX wieku i wskazanie na paralelność wydarzeń w Polsce i w regionie.
Głównym zadaniem prowadzonego kursu będzie wykształcenie zdolności zrozumienia złożonej struktury dziejów
oraz wpływu zjawisk historycznych na teraźniejszość.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Zna podstawy ustrojowe państwa – akty
konstytucyjne, akty prawne

SEU_K1_W03,
SEU_K1_W04

esej

W2

Zna mechanizmy funkcjonowania systemów
politycznych

SEU_K1_W10,
SEU_K1_W11

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ wskazać, uzasadnić i omówić wzajemne relacje
różnych kierunków badań historycznych związanych
z historią Polski i Europy Środkowej w XX wieku

SEU_K1_U09,
SEU_K1_U10

esej

U2

potraﬁ formułować i uzasadniać własne opinie
dotyczące ważnych zagadnień związanych z historią
Polski XX wieku.

SEU_K1_U04,
SEU_K1_U05

esej

SEU_K1_K02

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

potraﬁ współdziałać i pracować w grupie, przyjmując
w niej różne role

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie eseju

20

Przygotowanie prac pisemnych

10

rozwiązywanie zadań problemowych

10

analiza problemu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Narodziny II Rzeczypospolitej i konsolidacja państwa (1918-1921)- dziedzictwo
rozbiorów w Poslce, efekty wojny na Węgrzech w Czechosłowacji
Konﬂikty wewnętrzne i próby stabilizacji (1922-1926) - geneza systemów
autorytarnych, stosunek do Żydów, ustawa numerus clausus
Rządy sanacji i lata wielkiego kryzysu (1926-1935)
Ostatnie lata II RP (1935-1939)
Polska i Polacy w czasie II wojny światowej – w okupowanym kraju (1939-1945)
Rzeczpospolita w okresie „narodowej drogi do socjalizmu” (1944-1948)
Początki PRL. Stalinizm w Europie Środkowej. XX Zjazd KPZR
1.

W1, W2, U1, U2, K1
Polski Październik 1956, Rewolucja na Węgrzech - porównanie
„Realny socjalizm” epoki gomułkowskiej (1956-1970)
Między marcem 1968 a grudniem 1970 (Praska Wiosna)
Dekada Edwarda Gierka (1971-1980), Polska w ocenie społeczeństw Europy
Środkowej, współpraca opozycji (Karta 77, Szeta, NSZZ Solidarność)
Kryzys społeczno-polityczny 1980-1982. Ocena stanu wojennego w Polsce w
sąsiednich krajach.
Erozja systemu "realnego socjalizmu" po stanie wojennym (1983-1988)
Upadek PRL i narodziny III RP 1989-1990

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
esej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstaw historii Polski i Europy Środkowej na poziomie szkoły średniej. Samodzielne docieranie do literatury
znajdującej się bibliotekach naukowych i publicznych.

Sylabusy
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Human Rights Law in the European Context
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.13C0.5cd55924b460c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 20, wykład: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The course has an introductory, yet comprehensive character. It aims to provide students with basic knowledge
on the concept of human rights and their protection in Europe at various levels of legal order: international,
regional and domestic. Special attention will be paid to relations and interactions between human rights and
European law, both in terms of legitimacy of human rights discourses and transformations of their protection
systems.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

K_W04 Knows the economic, social, political, legal,
philosophical and cultural aspects of globalization and
development

SEU_K1_W02,
SEU_K1_W03

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

SEU_K1_U01

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

SEU_K1_K02,
SEU_K1_K03

brak zaliczenia, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

K_U03 Uses knowledge to analyse social, political,
economic, legal, and cultural aspects of contemporary
globalization and development processes.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

K_K01 Able to evaluate information and content
relating to globalization and development.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

20

wykład

20

przygotowanie do ćwiczeń

60

przygotowanie do egzaminu

80

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

The concept of human rights (origins and philosophical justiﬁcation).

W1, U1, K1

2.

Overview of categories of human rights and basic documents.

W1, U1, K1

3.

The system of human rights protection in Europe.

W1, U1, K1

4.

ECHR: Basics.

W1, U1, K1

5.

ECHR: Protection system.

W1, U1, K1

6.

ECHR: Rights and freedoms.

W1, U1, K1

7.

Human rights protection in the EU.

W1, U1, K1

8.

Human rights protection in domestic legal systems (comparative analysis).

W1, U1, K1

9.

EU’s accession to the ECHR. Human rights law in Europe and legal pluralism.

W1, U1, K1

10.

Human rights in the era of globalisation and populism: challenges, legitimacy and
eﬀectiveness.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Students need to actively participate in classes and read the
proposed readings.

ćwiczenia

brak zaliczenia

wykład

In order to complete the course, students will need to pass a ﬁnal
egzamin pisemny / ustny written exam which will have two parts: multiple choice test and
case analysis.

Wymagania wstępne i dodatkowe
General course on public international law.

Sylabusy
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Introduction to Foreign Policy and Diplomacy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.13C0.5cd5592603897.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15, wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Głównym celem kursu jest zaznajomienie studentów z tematyką dotyczącą polityki zagranicznej i dyplomacji

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

Podstawowa wiedza na temat statusu polityki
zagranicznej i dyplomacji w dziedzinie nauk
politycznych i jej powiązań z innymi dyscyplinami
w zakresie przedmiotowej i metodologicznej.

SEU_K1_W02

zaliczenie
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W2

Znajomość podstawowych teorii polityki zagranicznej
i dyplomacji oraz dobrze uporządkowana wiedza o jej
aktorach, rozwoju i procesach.

SEU_K1_W02,
SEU_K1_W03,
SEU_K1_W04

zaliczenie

W3

Podstawowa znajomość terminologii dotyczącej
polityki zagranicznej i dyplomacji.

SEU_K1_W02

zaliczenie

W4

Znajomość podstaw i zakresu polityki zagranicznej UE
oraz jej wpływu na rolę i status UE w systemie
stosunków międzynarodowych

SEU_K1_W03,
SEU_K1_W05

zaliczenie

U1

Student potraﬁ wskazać procesy społeczno-polityczne
istotne dla zrozumienia polityki zagranicznej
i dyplomacji

SEU_K1_U01,
SEU_K1_U02,
SEU_K1_U03,
SEU_K1_U06

projekt, prezentacja

U2

Student potraﬁ przeanalizować studium przypadku
z obszaru polityki zagranicznej i dyplomacji, wskazać
głównych aktorów, mechanizmy, skutki

SEU_K1_U01,
SEU_K1_U09,
SEU_K1_U10

projekt, prezentacja

U3

Student potraﬁ zidentyﬁkować i zastosować strategie
komunikacyjne charakterystyczne dla dyplomacji
współczesnej

SEU_K1_U09

projekt, prezentacja

SEU_K1_K02,
SEU_K1_K03

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do tworzenia rekomendacji
politycznych w polityce zagranicznej i dyplomacji
na podstawie uzyskanej wiedzy i przeanalizowanych
studiach przypadku

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

15

wykład

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie do zajęć

30

Przygotowanie prac pisemnych

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Głównym celem kursu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi pojęciami,
podejściami i metodami stosowanymi w dziedzinie polityki zagranicznej i
dyplomacji. Kurs obejmie sesje dotyczące analizy polityki zagranicznej - aktorów,
procesów i dziedzin, w których prowadzona jest polityka zagraniczna, historii
dyplomacji, nowoczesnej dyplomacji jako narzędzia polityki zagranicznej,
dyplomacji kulturalnej, komunikacji dyplomatycznej oraz serii studiów przypadku
w polityce zagranicznej .

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny,
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. Od studentów oczekuje się aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
Obecność jest obowiązkowa. Brak obecności na więcej niż 50% zajęć
spowoduje niezaliczenie kursu. 2. Studenci, mający więcej niż 2
nieobecności, będą musieli je uzupełnić poprzez zadanie pisemne
przypisane przez prowadzącego (2000 słów, w tym przypisy i
bibliograﬁa). 3. Studenci powinni czytać materiały przypisane do każdej
sesji. Podczas semestru prowadzący może zdecydować się na
przeprowadzenie krótkiego testu / quizu w celu sprawdzenia znajomości
materiałów.

konwersatorium

zaliczenie

wykład

Studenci będą mieć za zadanie analizę wybranego studium przypadku z
zakresu polityki zagranicznej w oparciu o narzędzia analityczne
projekt, prezentacja
przedstawione podczas konwersatorium. Rezultatem będzie prezentacja
multimedialna oraz esej zaliczeniowy.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na przynajmniej 50% zajęć jest niezbędna do zaliczenia kursu

Sylabusy
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Key Concepts in Contemporary Security Studies
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.13C0.5cd55925052f3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki o bezpieczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 40

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest przybliżenie studentom kluczowych paradygmatów teoretycznych wykorzystywanych
w badaniach nad bezpieczeństwem. Kurs ma na celu dostarczyć studentom wskazówek analitycznych i narzędzi
do badania bezpieczeństwa w różnych kontekstach politycznych, umożliwić im głębsze zrozumienie i ocenę
wpływu dyskursów i praktyk bezpieczeństwa na współczesne społeczeństwa w wymiarze społecznym jak
i politycznym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zna i rozumie wielowymiarowość i złożoność
zagadnienia bezpieczeństwa w ujęciu tradycyjnym jak
i krytycznym oraz miejsce dyscypliny nauki
o bezpieczeństwie w systemie nauk społecznych

SEU_K1_W01,
SEU_K1_W02

prezentacja, egzamin

W2

zna i rozumie podstawowe teorie i koncepcje związane
z implementacją polityk bezpieczeństwem
na poziomie międzynarodowym, regionalnym,
wewnętrznym, jak i lokalnym

SEU_K1_W02,
SEU_K1_W04,
SEU_K1_W06,
SEU_K1_W10

prezentacja, egzamin

W3

zna i rozumie podstawowe mechanizmy regulujące
funkcjonowanie instytucji politycznych i społecznych
w kontekście szeroko rozumianych systemów
bezpieczeństwa

SEU_K1_W05,
SEU_K1_W11

prezentacja, egzamin

U1

potraﬁ czytać ze zrozumieniem i przeprowadzić
krytyczną analizę tekstów naukowych i dokumentów
ramowych dotyczących zagadnień związanych
z badaniami bezpieczeństwa

SEU_K1_U01

prezentacja, egzamin

U2

potraﬁ przygotować i wygłosić ustną prezentację
na temat kluczowych pojęć i zagadnień związanych
z badaniami nad bezpieczeństwem na podstawie
indywidualnej pracy lub pracy w grupie

SEU_K1_U04,
SEU_K1_U06,
SEU_K1_U08,
SEU_K1_U09

prezentacja

U3

potraﬁ przeprowadzić analizę zjawisk i procesów
społeczno-politycznych oraz oraz wskazać
na zależności między nimi wykorzystując ramy
teoretyczne analityczne właściwe dla studiów nad
bezpieczeństwem

SEU_K1_U03,
SEU_K1_U10

prezentacja, egzamin

SEU_K1_K02

prezentacja, egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

jest gotów do wykorzystania krytycznego podejścia
do posiadanej wiedzy z zakresu studiów nad
bezpieczeństwem i nauk o polityce, uznając jej
znaczenie w rozwiązywaniu problemów poznawczych
i praktycznych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

40

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

40

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

Sylabusy
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przygotowanie referatu

10

analiza dokumentów programowych

10

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
167

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
40

ECTS
1.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treść kursu obejmuje: przegląd głównych tradycyjnych i krytycznych teorii
stosowanych w badaniach nad bezpieczeństwem; dyskusję na temat
zmieniających się paradygmatów w badaniach nad bezpieczeństwem
(poszerzanie i pogłębianie bezpieczeństwa); analizę konwencjonalnych i
niekonwencjonalnych wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Aby zaliczyć przedmiot należy uzyskać: 1) zaliczenie z modułów online
2) zaliczenie prezentacji 3) pozytywną ocenę z egzaminu końcowego
Egzamin stanowi 100% oceny końcowej. Dodatkowe punkty mogą
prezentacja, egzamin
zostać przyznane za aktywność i wysoką jakość prezentacji. Studenci
mają obowiązek zapoznać się z obowiązkowymi tekstami przed
rozpoczęciem każdych zajęć. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Kształtowanie aktywnego obywatelstwa UE w kontekście w procesie
edukacyjnym
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.13C0.623b0b2c93474.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15, wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

1. Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami w zakresie kształtowania obywatelstwa i tożsamości. 2.
Zapoznanie studentów z procesem edukacji formalnej i nieformalnej – czynnikami, uwarunkowaniami 3.
Zapoznanie studentów z programowymi wytycznymi ministerstwa edukacji w zakrsie edukacji obywatelskiej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Absolwent zna i rozumie sposób funkcjonowania
instytucji społecznych, kulturowych, politycznych
i gospodarczych na obszarze kontynentu
europejskiego

SEU_K1_W05

zaliczenie na ocenę

SEU_K1_U01,
SEU_K1_U02,
SEU_K1_U06,
SEU_K1_U09

zaliczenie na ocenę

SEU_K1_K02,
SEU_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Samodzielnie poszukiwać wiedzy

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Współpracować w grupie w roli lidera i uczestnika

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

15

wykład

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Przygotowanie prac pisemnych

20

analiza problemu

10

przygotowanie do ćwiczeń

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Informacje o programie bazowym Europa dla obywateli i zrealizowanym projekcie
Deﬁnicje i podstawowej pojęcia
Zróżnicowane kulturowe - społeczne Europy
Kształtowanie europejskiego obywatelstwa w świetle dokumentów UE
Tożsamość i obywatelstwo
Obywatelstwo europejskie w świetle Traktatu Lizbońskiego
Miejskość jako podstawa obywatelskiego zaangażowania
Transformacja polityczna w Polsce w 1989 r. – partycypacja społeczna
Strategie budowania pamięci o totalitaryzmie
Aktywne obywatelstwo
Instytucje obywatelskie i pozarządowe jako wskaźnik aktywności obywatelskiej
Rola edukacji w kształtowaniu aktywnego obywatelstwa – regulacje prawne i
działania szkolne
Edukacja obywatelska w wybranych państwach UE
Kształtowanie tożsamości europejskiej w procesie edukacji
Prawa człowieka, antydyskryminacja i edukacja włączająca jako narzędzie
budowania aktywnego społeczeństwa obywatelskiego

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny, burza mózgów, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

80% obecności, aktywność podczas zajęć, prezentacja lub esej na
wybrany temat.

wykład

zaliczenie na ocenę

80% obecności, aktywność podczas zajęć, prezentacja lub esej na
wybrany temat.

Wymagania wstępne i dodatkowe
BRAK wymagan wstępnych

Sylabusy
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Między uczniem a obywatelem
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.13C0.623b0b87b32b5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15, wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami w zakresie procesu edukacyjnego

C2

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami w zakresie kształtowania obywatelstwa.

C3

Zapoznanie studentów z dokumentami UE wyznaczającymi strategie rozwoju społecznego/edukacyjnego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

187 / 465

W1

Student zna i rozumie w stopniu pogłębionym fakty,
zjawiska, obiekty i zależności związane z kontynentem
europejskim, jego miejscem i znaczeniem
w stosunkach politycznych i ekonomicznych,
w zakresie dyscyplin właściwych dla kierunku studiów

SEU_K1_W01,
SEU_K1_W05,
SEU_K1_W11

zaliczenie na ocenę

SEU_K1_U01,
SEU_K1_U06,
SEU_K1_U10

zaliczenie na ocenę

SEU_K1_K02,
SEU_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Samodzielnie rozwiązywać problemy, poszukiwać
informacji, wypowiadać się publicznie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Współpracy w grupie.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

15

wykład

15

analiza dokumentów programowych

15

analiza problemu

10

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie eseju

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
105

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.

Podstawowe pojęcia i deﬁnicje z zakresu edukacji i kształtowania tożsamości i
obywatelstwa

W1, U1, K1

2.

Charakterystyka współczesności w literaturze przedmiotu

W1, U1, K1

3.

Polityka edukacyjna i społeczna UE

W1, U1, K1

4.

Polityka edukacyjna PL

W1, U1, K1

5.

Sylabusy

Europa wartości

W1, U1, K1
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1.

Wyzwania edukacyjne XXIw - przemiany społeczno-ekonomiczne

1.

Wyzwania edukacyjne XXIw – dyfuzja kulturowa, wielo i międzykulturowość

2.
Wyzwania edukacyjne XXIw – digitalizacja życia codziennego – szanse i
zagrożenia

6.

3.

Wyzwania edukacyjne XXIw – katastrowy i zdarzenia nieprzewidywalne

4.

Wyzwania edukacyjne XXIw – mobilność, migracje i dyfuzja kulturowa

5.

Wyzwania edukacyjne XXIw -wyzwania rynku pracy

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, seminarium, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

80% obecności, aktywność podczas zajęć, prezentacja lub esej na
wybrany temat.

wykład

zaliczenie na ocenę

80% obecności, aktywność podczas zajęć, prezentacja lub esej na
wybrany temat.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Organizacje międzynarodowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.13C0.5cac67cba1255.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15, wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przedmiot dotyczy organizacji międzynarodowych. Wykład poświęcony prawnym aspektom funkcjonowania
organizacji międzynarodowych. W toku wykładu omawiany jest historyczny rozwój organizacji międzynarodowych
oraz ich znaczenie na arenie międzynarodowej jako podmiotów prawa międzynarodowego. Część
konwersatoryjna poświęcona jest konkretnym organizacjom międzynarodowym działającym na świecie, w tym
przede wszystkim tym o charakterze integracyjnym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student ma wiedzę na temat organizacji
międzynarodowych jako jednym z podmiotów
uczestniczących we współczesnych stosunkach
międzynarodowych, w tym na temat ich relacji
z państwami, ich strukturą oraz sposobem
funkcjonowania i podejmowania decyzji.

SEU_K1_W02,
SEU_K1_W03

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

W2

Student wie jakie występują rodzaje organizacji
międzynarodowych, potraﬁ wskazać ich przykłady.

SEU_K1_W02,
SEU_K1_W10

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ poprawnie stosować siatkę pojęć
służących analizie organizacji międzynarodowych.

SEU_K1_U03,
SEU_K1_U05

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

U2

Student potraﬁ analizować działania podejmowane
przez organizacje międzynarodowe oraz wpływ tych
działań na relacje z innymi podmiotami, w tym
z państwami członkowskimi, państwami trzecimi
i innymi organizacjami międzynarodowymi.

SEU_K1_U01,
SEU_K1_U02

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

U3

Student potraﬁ wskazać podobieństwa i różnice
pomiędzy organizacjami integracyjnymi działającymi
w Europie, zwłaszcza Unią Europejską, a innymi
organizacjami międzynarodowymi tego typu
działającymi na świecie.

SEU_K1_U01,
SEU_K1_U05

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do pogłębiania wiedzy
o organizacjach międzynarodowych.

SEU_K1_K02,
SEU_K1_K03

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

K2

Student jest gotów do krytycznej oceny na temat
funkcjonowania organizacji międzynarodowych
i dokonywania analizy porównawczej funkcjonowania
różnych organizacji międzynarodowych.

SEU_K1_K02,
SEU_K1_K03

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

15

wykład

15

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie do ćwiczeń

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1) Organizacje międzynarodowe jako podmioty prawa międzynarodowego.
2) Klasyﬁkacja organizacji międzynarodowych.
3) Tzw. II Konwencja wiedeńska o prawie traktatów.
4) Sukcesja członkostwa w organizacji międzynarodowych.
5) ONZ i organizacje wyspecjalizowane ONZ.
6) Wspólnota Niepodległych Państw.
7) Organizacja Państwa Amerykańskich.
8) Mercosur.
9) CARICOM.
10) ALADI.
11) Wspólnota Andyjska.
12) ASEAN.
13) Unia Afrykańska.
14) Liga Państw Arabskich.
15) OPEC.
16) Strefy wolnego handlu: EFTA, CEFTA, LAFTA, NAFTA, CAFTA.
17) Wspólnota Narodów (Commonwealth).
18) Unia Francuska.
19) Unia Łacińska.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
rozwiązywanie zadań, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, burza mózgów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność (max 3 nieobecności), przygotowanie prezentacji na
zadany temat

konwersatorium

prezentacja

wykład

egzamin pisemny / ustny Pozytywna ocena z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Prawo międzynarodowe publiczne lub Europejska przestrzeń prawna oraz Europejskie modele integracji i współpracy państw

Sylabusy
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Politics and Society in the Balkans
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.13C0.5cd559262ce5e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The main aim of the course is to analyse contemporary Balkan politics and society. During the course major
aspects of the contemporary political and social developments in South-Eastern Europe will be discussed,
including current political landscape, main political and social challenges as well as relations in the region and
between the Balkan states, European Union and the wider world. The course will cover case studies of the
Western Balkan countries: Croatia, Montenegro, Serbia, Kosovo, Bosnia, Albania and Macedonia, as well as
Bulgaria. This is a crash course, that could be a prerequisite for those who wish to study the region in more
details or in comparative perspective.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

The student will get the knowledge about the Balkan
countries and their sociopolitical systems

SEU_K1_W04,
SEU_K1_W05

egzamin pisemny,
prezentacja

W2

Understands how the process of European
Enlargement functions regarding the Western Balkan
states

SEU_K1_W07,
SEU_K1_W09

egzamin pisemny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

SEU_K1_U07,
The student is able to critically read the assigned texts
SEU_K1_U08,
and prepare a presentation
SEU_K1_U09

prezentacja

U2

The student is able to organise work in a group and
outside the classroom and present the outcome in the
form of multimedia presentation

prezentacja

SEU_K1_U06,
SEU_K1_U08

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie do egzaminu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
140

ECTS
5.0

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.

History of Balkans, Case studies: Croatia, Montenegro, Serbia, Kosovo, Bosnia,
Albania, Macedonia, Bulgaria

W1, W2, U1, U2

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody elearningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
attendance mandatory, presentation
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State Territory and International Law
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.13C0.622ef78530068.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15, wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Znaczenie terytorium dla państwowości w prawie międzynarodowym.

C2

Pojęcie terytorium państwa.

C3

Jurysdykcja terytorialna państw.

C4

Terytoria będące terra communis i terra nullius.

C5

Spory terytorialne między państwami.

C6

Znaczenie terytorium państwa w przypadku nabycia obywatelstwa oraz w prawie prywatnym międzynarodowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie znaczenie pojęcia terytorium
dla państwowości w prawie międzynarodowym.

SEU_K1_W02,
SEU_K1_W04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2

Student zna i rozumie jakie części składowe wchodzą
w skład terytorium państwowego.

SEU_K1_W02,
SEU_K1_W04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W3

Student zna i rozumie jak kształtuje się jurysdykcja
terytorialna państw.

SEU_K1_W02,
SEU_K1_W04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wskazać różnice między terytorium
państwa, terytorium będącym terra communis i terra
nullius.

SEU_K1_U01,
SEU_K1_U02,
SEU_K1_U03

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2

Student potraﬁ analizować case-study dotyczące
sporów terytorialnych między państwami.

SEU_K1_U01,
SEU_K1_U02,
SEU_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U3

Student potraﬁ wskazać jakie znaczenie ma terytorium SEU_K1_U02,
państwa w przypadku nabycia obywatelstwa oraz
SEU_K1_U03,
w prawie prywatnym międzynarodowym.
SEU_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do myślenia i działania w sposób
twórczy wykorzystując wiedzę i umiejętności z zakresu
prawa międzynarodowego i stosunków
międzynarodowych.

SEU_K1_K02

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K2

Student jest gotów do pogłębiania swojej wiedzy
dotyczącej państw w prawie międzynarodowym.

SEU_K1_K01

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K3

Student jest gotów do krytycznej analizy
współczesnych stosunków międzynarodowym między
państwami, w tym zwłaszcza sporów terytorialnych.

SEU_K1_K02

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

wykład

15

przygotowanie do egzaminu

30

rozwiązywanie zadań problemowych

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie do zajęć

30

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

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.

1.

Pojęcie państwowości i terytorialności.

W1, K1, K2

2.

Jurysdykcja terytorialna.

2.

W1, W3, U1, K1, K2, K3
3.

Morze terytorialne i morze pełne.

3.

W1, U1, K1
4.

Przestrzeń powietrzna i kosmiczna.

4.

W1, W3, U1, K1
5.

Terra nullius i terra communis.

5.

W1, U1, K1, K2
6.

Wyznaczanie granic państwa.

6.

W1, W3, K1, K2, K3
7.

Podział terytorium państwa. Zagadnienia sukcesji.

7.

W1, W3, K1, K2
8.

Spory terytorialne. Państwa nieuznawane.

9.

Terytoria specjalne.

8.

9.

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

W2, W3, K1, K2, K3
10. Mikro-państwa. Podmioty bez terytorium.

10.

W3, K1, K2
11. Znaczenie terytorium państwa dla nabycia obywatelstwa.

11.
12.

U3, K1, K2
12. Terytorium państwa a prawo prywatne międzynarodowe.

U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny,
analiza tekstów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

Pozytywna ocena z zaliczenia.

wykład

egzamin pisemny / ustny

Pozytywna ocena z egzaminu.

Sylabusy
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Aktywność NATO we współczesnym świecie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.13C0.6059d9e6c9e65.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs ma pogłębić wiedzę studenta na temat Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO) w zakresie jego stanu
obecnego, dostosowywania się do wyzwań współczesnego świata, transformacji wewnętrznej i aktywnego
uczestnictwa w rozwiązywaniu współczesnych problemów w dziedzinie bezpieczeństwa (współpraca
międzynarodowa, misje i operacje pokojowe). Zimnowojenna historia NATO będzie wspomina w minimalnym
stopniu, niezbędnym do zrozumienia zagadnień bieżących. Uwaga zostanie poświęcona także problemom
rozszerzenia Sojuszu, problemom ze zmianą strategii, konfrontacji z Rosją, trudnym stosunkom z UE i kryzysowi
wewnętrznemu NATO. Oprócz tego, wobec aktualności pytania „co dalej z NATO?”, przedmiot ma zapoznać
uczestników z wybranymi koncepcjami i prognozami na ten temat.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

okoliczności powstania, zasady funkcjonowania,
koncepcje strategiczne i strukturę organizacyjną
Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO).

SEU_K1_W03,
SEU_K1_W05

egzamin pisemny / ustny

W2

problemy i wyzwania, przed którymi stało i stoi NATO,
sposoby radzenia sobie z nimi, aktywność
dostosowawczą Organizacji, konfrontację z Rosją,
trudne relacje transatlantyckie oraz najważniejsze
operacje i misje oraz formy współpracy z partnerami.

SEU_K1_W04,
SEU_K1_W05

egzamin pisemny / ustny

U1

korzystać z posiadanej wiedzy na temat NATO
i problemów bezpieczeństwa stojących przez Europą
dla analizowania i rozwiązywania problemów
pojawiających się w pracy zawodowej oraz w celu
formułowania sądów, argumentowania
i prognozowania w trakcie rozmów i debat mających
miejsce w codziennych kontaktach międzyludzkich.

SEU_K1_U02,
SEU_K1_U03

egzamin pisemny / ustny

U2

samodzielnie wzbogacać, uzupełniać i aktualizować
posiadaną wiedzę korzystając ze źródeł informacji
poznanych na zajęciach, krytycznie odnosząc się
do opinii medialnych i deklaracji politycznych.

SEU_K1_U01,
SEU_K1_U07

egzamin pisemny / ustny

SEU_K1_K03

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykorzystania posiadanej wiedzy i umiejętności
w życiu zawodowym, w działalności społecznej lub
politycznej.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

201 / 465

1.

Wprowadzenie do tematyki: historia NATO, ewolucja strategii i instytucji.

W1, U1, U2

2.

Bezpieczeństwo w Europie i na świecie: zmiany po upadku bloku wschodniego i
pojawienie się nowych wyzwań.

W1, W2, U1, U2, K1

3.

Ewolucja strategii NATO w okresie pozimnowojennym; nieadekwatność Koncepcji
Strategicznej z 1999 r. i Koncepcja Strategiczna z 2010 r.; problemy z
wypracowaniem i przyjęciem nowej strategii.

W1, W2, U1, U2, K1

4.

Rozbieżności między strategiami USA a koncepcjami strategicznymi NATO i
strategią bezpieczeństwa UE.
Nowa polityka USA – czy NATO może odgrywać w niej ważną rolę?

W1, W2, U1, U2, K1

5.

Między spóźnionym reagowaniem a nadmiernym rozciągnięciem – dylematy
globalnej aktywności Sojuszu.

W2, U1, U2, K1

6.

Proces rozszerzania NATO – problemy, rozbieżności, perspektywy.

W1, W2, U1, U2, K1

7.

Partnerstwo: formy współpracy z państwami nie będącymi członkami Sojuszu –
EAPC i Partnerstwo dla Pokoju.

W1, W2, U1, U2, K1

8.

Współpraca z wybranymi wschodnimi partnerami: Ukraina i Gruzja.

W1, W2, U1, U2, K1

9.

Globalne partnerstwo: Dialog Śródziemnomorski; Stambulska Inicjatywa
Współpracy; „refocusing”, jego konsekwencje i ograniczenia; Global Partners
(Contact Countries) i ich znaczenie; plany Sojuszu w tym zakresie.

W1, W2, U1, U2

10.

Stosunki NATO z Rosją: od trudnego partnerstwa i prób polepszenia współpracy do
W1, W2, U1, U2, K1
dzisiejszej konfrontacji.

11.

Specyﬁka obecności i aktywności militarnej sojuszu na tzw. wschodniej i
południowej ﬂance.

W1, W2, U1, U2, K1

12.

Operacje i misje Sojuszu: geneza, misje rozpoczęte w latach 90.

W1, W2, U1, U2

13.

Operacje i misje Sojuszu: Afganistan (ISAF i RSM); Morze Śródziemne, Afryka,
misje pomocowe.

W1, W2, U1, U2

14.

Trudna współpraca NATO i UE (WPBiO) – problemy i współzależność.

W1, W2, U1, U2, K1

15.

Przyszłość NATO – czy Sojusz jest skazany na permanentny kryzys?

W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Wykład kończy egzamin, obejmujący tematykę zajęć (egzamin
testowy). W wyjątkowych przypadkach może się odbyć egzamin
ustny. W drugim terminie egzamin jest zawsze egzaminem ustnym.
egzamin pisemny / ustny Jeśli student aktywnie uczestniczył w zajęciach, zwłaszcza gdy jego
aktywność wnosiła istotne treści merytoryczne, to podnosi to ocenę
końcową o jeden stopień względem oceny z egzaminu (chyba że
egzamin już został ukończony z najwyższą możliwą oceną).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Przydatna znajomość języka angielskiego, francuskiego lub rosyjskiego.
Wcześniejsze uczestnictwo w kursie NATO – Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego stanowi ułatwienie (niniejszy kurs jest
jego kontynuacją).

Sylabusy
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Animal Studies - An Introduction
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.13C0.604b3abdd75d2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Having completed the course, the student will have general knowledge basic concepts, intuitions and theories
that build up contemporary animal studies. He/she will know basic texts of the discipline and will be able to seek
further information if necessary. Additionally, the student will enrich his/her reading and discussion skills. He/she
will be able to apply animal studies approaches in everyday life and in his/her work.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

The student understands terminology and
conceptuality of animal studies.

SEU_K1_W01

esej

W2

The student possesses knowledge about the history of
European human-animal relations.

SEU_K1_W02

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

The student can critically assess texts of culture
through the prism of animal studies.

SEU_K1_U01

esej

U2

The student commands AS-related vocabulary and
conceptuality in English.

SEU_K1_U02

esej

SEU_K1_K04

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

The student understands ethical dilemmas
commented in the ﬁeld of AS.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie eseju

60

przygotowanie do zajęć

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Who are animals? What are animal studies?
The transformation in the perception of animals in Western culture of the 20th century. The emergence of animal
studies. Cross-disciplinary character. Methods and approaches. Animal studies v. animality studies, posthumanism
and critical animal studies.
Text for discussion: Kari Weil, Thinking animals: Why animal studies now?, Franz Kafka, A Report to an Academy

2. Human and non-human animals in the Western tradition
Position of animals in Western thinking. Anthropocentrism. Concepts of conscience and reason. Division of animals.
Spectres of “brutality”. Non-human animality as a space of exception. Non-human animals as things and property.
Non-human animals as pets.
Texts for discussion: selected readings from Plato, Aristotle, Thomas Aquinus, René Descartes, Immanuel Kant,
G.W.F. Hegel, Heidegger

3. Animal liberation
Animal liberation movement. Perception of “specieism”. Ethics of human and non-human relations. Criticism of
non-human animals’ exploitation.
Text for discussion: Peter Singer, Animal Liberation

4. Vegetarianism and VeganismHistory of vegetarianism and veganism. Vegetarianism in various cultures and
religions. Philosophical and ethical discussions about vegetarianism and veganism.
Texts for discussion: selected readings on the history of vegetarianism

5. Jacques Derrida and animal studies (I): how are we animals?
Deconstruction of the human and non-human relationship. Non-human animals and language. Self-deﬁnition of
humanity. Ethics of eating animals. “Us” as animals.
Text for discussion: Jacques Derrida, The Animal that Therefore I Am (More to Follow)
W1, W2, U1, U2, K1

1.
6. Jacques Derrida and animal studies (II): animals in politics
Humans, non-human animals and politics. Sovereignty v. animality. What political space do animals inhabit?
Text for discussion: Jacques Derrida, The Beast and the Sovereign

7. Animal studies and literature
Human portrayal of animals. Speaking for animals / can animals speak for themselves?
Text for discussion: John M. Coetzee, The Lives of Animals, Elizabeth Costello; Michel Faber, Under the Skin

8. Animals in the social ﬁeld
Does nature has to be an object? Participation of non-human animals in human society. Do they need and can they
have a spokesperson?
Text for discussion: Will Kymlicka, Sue Donaldson, Zoopolis

9. Animals and law
How do norms apply to non-human animals? Natural law v. positive law. Protection of non-human animals.
Text for discussion: laws concerning protection of non-human animals

10. Animals and art
Non-human animals in art. Human as animals in art. Art by non-human animals: boundaries. Copyright issues.

11. Animals in theology and postsecular thought
Position of non-human animals in various religions. Anthropocentrism of Western theology. Souls and salvation of
animals in Judaism and Christianity. Buddhist universality? Humans as animals after the death of God. Postsecular
community of human and non-human animals.
Text for discussion: Giorgio Agamben, The Open. Man and Animal

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
In order to pass the participants need to submit an essay on a subject
from the area of animal studies. The essay needs to have at least 7 pages
of standard format. It should be written in English (in academic language)
and include footnotes and bibliography. It may be also submitted in the
student's native language (provided it is Polish, French, German, Italian,
Portuguese, Spanish or Russian), but in this case the ﬁnal note will be
automatically reduced by one grade. Admissibility condition: active
participation in classes. Max. 2 classes may be missed and every student
needs to take part in discussion.
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Anti-Discrimination in Politics and Education: Challenges and Strategies
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.13C0.604b48f70871f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

After the completion of the course, students are expected to: - know and understand basic theories on
developments of stereotypes, prejudices and discrimination - know and understand theories attempting to
explain the reasons and origins of negative attitudes towards Others - know and understand contemporary
interpretations of the origins of xenophobia and racism - know and understand contemporary discourses on
racism and antisemitism - analyze discrimination against minority communities in Europe - diagnose problems
and build up a toolbox of solutions to the challenges raised above.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

basic theories on developments of stereotypes,
prejudices and discrimination

SEU_K1_W02,
SEU_K1_W05,
SEU_K1_W07,
SEU_K1_W10

projekt, raport,
prezentacja

W2

theories attempting to explain the reasons and origins
of negative attitudes towards Others

SEU_K1_W04,
SEU_K1_W05,
SEU_K1_W06

projekt, prezentacja

W3

contemporary interpretations of the origins of
xenophobia and racism

SEU_K1_W04,
SEU_K1_W07

projekt, prezentacja

W4

contemporary discourses on racism and antisemitism

SEU_K1_W04,
SEU_K1_W06

projekt, raport,
prezentacja

projekt, raport, wyniki
badań, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

analyze discrimination against minority communities
in Europe

SEU_K1_U01,
SEU_K1_U02,
SEU_K1_U03,
SEU_K1_U06,
SEU_K1_U07,
SEU_K1_U09

U2

evaluate strategies of intergovernmental, national and
civil society organizations aimed at counteracting
discrimination

SEU_K1_U03,
SEU_K1_U04,
SEU_K1_U05

projekt, wyniki badań,
prezentacja

SEU_K1_K01,
SEU_K1_K03

raport, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

diagnose problems and build up a toolbox of solutions
to the challenges raised above

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza i przygotowanie danych

20

analiza problemu

20

pozyskanie danych

20

przygotowanie projektu

20

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Introduction to the course - literature, format, requirements, reading
assignments. Introduction to project work.

W1

2.

Introduction to terms/concepts/deﬁnitions: racism, antisemitism, islamophobia,
xenophobia, authoritarianism, stereotypes, prejudices, discrimination, conﬂicts,
domestic violence – preliminary analysis of phenomena, preliminary analysis of
phenomena.

W1, W2, W3, U1

3.

Assessing the patterns of discrimination – what can be considered discrimination?
Anti-discrimination policies at the state level

W1, W2, W3, W4, U1

4.

Anti-discrimination policies / actions at the EU level

W1, W2, U1

5.

Dominance, power, tolerance/toleration and the limits thereof: plural
(multicultural) societies and their dilemmas

W1, U1, K1

Migrant Others: Fear of small numbers and moral panic.
6.

W1, W2, U1

7.

Prejudice in History. Film and Discussion.

W1, W2, W3, W4, U1, K1

8.

Formulating solutions: policy-making, educational programmes, local initiatives

W3, W4, U1, K1

9.

Strategies against racism, xenophobia, discrimination, and antisemitism:
legislation, media awareness, intercultural competence. OSCE/ODIHR Tolerance
and Non-Discrimination Program (TnD).

W3, W4, U1, K1

10.

Introduction to intergovernmental organisations and NGOs dealing with
Discrimination. (ADL, FRA, Pew surveys, TANDIS).

W4, U1, U2, K1

11.

Human Rights. Discussion on series of videoblogs by the FRA Director Michael
O'Flaherty addressing burning fundamental rights themes. Antisemitism in
Contemporary Poland: Nationalism, Populism, and Conspiracy Theories

W4, U1, U2, K1

12.

Analysis of empirical studies on prejudices, antisemitism, discrimination of Roma,
Muslim, LGTB+ individuals and communities.

W4, U1, K1

13.

Project interaction / discussion

W4, U1, K1

14.

Project interaction / discussion

W4, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

projekt, raport, wyniki
badań, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Assessment Evaluation methods for the learning outcomes: •
assessment of in-class and smaller group discussions based on
lectures and reading materials provided • assessment of the
knowledge gained, analysis and presentation (both oral and written)
of group projects. • assessment of critical self-reﬂection. Students
are expected to discuss the readings and develop their own position
on the issues discussed. Each student will be required to prepare
discussion points from readings required for classes. Evaluation of
group projects 70% of grade In-class activities, class preparation and
participation 20% of grade Critical self-reﬂection 10% of grade
Students may have no more than 2 unexcused absences. Each
absence above the limit will need to be made up with the course
instructors. Students who are absent for more than 40% of the
classes will automatically fail the course.
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Antisemitism after Auschwitz in Comparative Perspective
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.13C0.604b49cb4bd68.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The course surveys the political, social, economic, and cultural aspects of Polish-Jewish relations in the 20th
century focusing on the period of the Holocaust and its aftermath. It also looks at antisemitism worldwide and
includes analysis of empirical studies. Major topics covered include: theories of prejudices, antisemitism,
empirical studies of racism and antisemitism, work of international, national and intergovernmental institutions
aimed to overcome antisemitism.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Exploring history, concepts and theories of
antisemitism.

SEU_K1_W06,
SEU_K1_W07

projekt, raport,
prezentacja

W2

Examining the concept of group identities, self-esteem
and forms of prejudices.

SEU_K1_W05,
SEU_K1_W06

raport, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Develop proposal on strategies against antisemitism
and other forms of racism and prejudices.

SEU_K1_U06,
SEU_K1_U07,
SEU_K1_U09

raport

U2

Analyse perpetrators of prejudices and antisemitism.

SEU_K1_U07,
SEU_K1_U09,
SEU_K1_U10

raport

U3

Promote critical thinking about research on
antisemitism.

SEU_K1_U01,
SEU_K1_U03,
SEU_K1_U04

projekt

SEU_K1_K01,
SEU_K1_K02,
SEU_K1_K03

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Cooperate with students from diﬀerent countries,
cultural backgrounds and studies.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza badań i sprawozdań

20

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie projektu

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

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.

Introduction to the course. Deﬁning antisemitism.

W1, W2

2.

History of antisemitism

W1, W2

Sylabusy
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3.

Theories of antisemitism

W1, W2

4.

Antisemitism in Europe. Conspiracy theories and contemporary challenges

W1, W2, U1, U2

5.

Polish-Jewish relations

U1, U2, K1

6.

Memory, non-memory, post-memory of the Holocaust in Poland, Europe and
beyond

W1, W2

7.

Secondary antisemitism in Poland and Germany

W1, W2

8.

Nationalism and Populism

W1, W2, U1, U2

9.

European Response to antisemitism

W1, W2, U1, U2

10.

Evaluation of strategies against antisemitism

U2, K1

11.

The European Union and its struggle against racism and antisemitism

U1, U2, U3

12.

NGOs in Poland and elsewhere ﬁghting against antisemitism

U1, U3, K1

13.

Presentations of projects. Evaluation of outcomes

U1, U2, U3, K1

14.

Presentations of projects. Evaluation of outcomes

U1, U2, U3, K1

15.

Presentations of projects. Evaluation of outcomes

U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

projekt, raport,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Student’s group projects and presentations 50% of grade
Discussions and presence in class 50% of grade Groups projects
and presentations are expected to be creative and based on own
in-depth work. Every presentation (approx. 30 min. long) should be
accompanied by a visualisation including the main theses and a
bibliography with academic publications/articles, which students
used for preparing the results of their projects. Please mind the
quality of your sources!

Wymagania wstępne i dodatkowe
Proﬁciency in English

Sylabusy
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Antydyskryminacja w kulturze politycznej i edukacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.13C0.604b487cd86f4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z tematyką dyskryminacji i uprzedzeń społecznych oraz strategii
antydyskryminacyjnych w edukacji i w polityce.

C2

Kolejnym celem jest zrozumienie mechanizmów, które prowadzą do nienawiści, tworzą stereotypy oraz
nietolerancję wobec różnych grup społecznych.

C3

Analizując przykłady dobrych praktyk podejmiemy próbę krytycznej analizy strategii zastanawiając się nad
wyzwaniami i rozwiązaniami antydyskryminacyjnymi we współczesnym społeczeństwie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

zjawiska uprzedzeń społecznych i dyskryminacji

SEU_K1_W02,
SEU_K1_W05,
SEU_K1_W06,
SEU_K1_W07,
SEU_K1_W09

W2

strategie antydyskryminacyjne na poziomie prawa,
mediów i kompetencji międzykulturowych

SEU_K1_W04,
SEU_K1_W05,
SEU_K1_W07,
SEU_K1_W09

prezentacja

projekt, raport

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować zjawiska dyskryminacji wskazując ich
przyczyny

SEU_K1_U04,
SEU_K1_U09,
SEU_K1_U10

projekt, raport,
prezentacja

U2

dokonać ewaluacji polityki antydyskryminacyjnej
na poziomie państw i organizacji

SEU_K1_U04,
SEU_K1_U09,
SEU_K1_U10

raport, prezentacja

SEU_K1_K01,
SEU_K1_K02

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

działań społecznych na rzecz tolerancji

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza i przygotowanie danych

20

przygotowanie projektu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Wprowadzenie do kursu – literatura, format zajęć, warunki zaliczenia,
wprowadzenie do tematyki oraz zasad projektu. Wprowadzenie do terminologii,
koncepcji, deﬁnicji: rasizm, antysemityzm, ksenofobia, stereotypy, uprzedzenia,
dyskryminacja, konﬂikt, przemoc.

W1, W2, U2

2.

Tolerancja / nietolerancja – sposoby i granice tolerancji w wielokulturowych
społeczeństwach. Przykłady nietolerancji: grupy wykluczone w polskim
/europejskim społeczeństwie. Edukacja na rzecz tolerancji.

W1, W2, U1, U2

3.

Badania empiryczne (ADL, AJC, FRA, sondaże Pew, TANDIS)

W2, U2

4.

Antysemityzm i islamofobia w Europie: nowe wyzwania i praktyki.

W2, U2

5.

Film Artykuł 18 (2017), reż. Bartosz Staszewski - walka o prawa mniejszości LGBT
w demokratycznej Polsce (wprowadzenie i pokaz ﬁlmu).

W1, U1, K1

6.

Przejawy dyskryminacji osób LGBT (dyskusja, prezentacja, video).

W1, W2, U1, U2

7.

Rola i pozycja kobiet w Europie na początku XX wieku - ﬁlm Sufrażystka (2015),
reż. Sarah Gavron.

W2, U2, K1

8.

Obszary i przejawy nierówności wobec kobiet dziś (prezentacja, dyskusja, video).

W2, U2, K1

9.

Tożsamość narodowa i jej odcienie na przykładzie polskiej tożsamości narodowej
(warsztat, prezentacja, dyskusja).

U1, K1

10.

Studia przypadków I (krótkie video, dyskusja).

W1, W2, U1, U2, K1

11.

Studia przypadków I (krótkie video, dyskusja).

W1, W2, U1, U2

12.

Strategie antydyskryminacyjne: prawo, media, kompetencje międzykulturowe.
Działania organizacji międzynarodowych (OSCE/ODIHR). Polityka
W1, W2, U1
antydyskryminacyjna na poziomie państw i organizacji pozarządowych. Dyrektywy
na poziomie UE.

13.

Prezentacje projektów studentów.

U1, U2, K1

14.

Prezentacje projektów studentów.

U1, U2, K1

15.

Prezentacje projektów studentów.

U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, burza mózgów, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

1. Projekt grupowy: przygotowanie wybranego zagadnienia z
projekt, raport, prezentacja tematyki zajęć na podstawie analizy przypadku: 50% oceny
końcowej 2. Aktywność na zajęciach: 50% oceny końcowej

216 / 465

Art in the Public Space
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.13C0.604dc8b69a493.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0200Programy i kwaliﬁkacje związane ze sztuką i
przedmiotami humanistycznymi nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

The aim of the course is to oﬀer knowledge on art in the public space and develop analytical skills, especially
ability to interpret a work of art in its spatial context.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

SEU_K1_W02

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

SEU_K1_U01,
SEU_K1_U02,
SEU_K1_U08,
SEU_K1_U09

projekt

U2

SEU_K1_U01,
SEU_K1_U10

projekt

U3

SEU_K1_U01,
SEU_K1_U10

projekt

U4

SEU_K1_U09

projekt

K1

SEU_K1_K01

projekt

K2

SEU_K1_K01

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

przygotowanie do ćwiczeń

50

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

Przygotowywanie projektów

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
130

ECTS
5.0

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.

Kurs jest spojrzeniem na obecność sztuki w przestrzeni publicznej. W formie
dyskusji i projektów będących integralną częścią zajęć przyjrzymy się różnym
formom sztuki (rzeźbom, instalacjom, muralom, bilbordom) w różnych
kontekstach i relacjach. Zajęcia (jeśli pozwoli na to sytuacja) odbywać się będą w
terenie. W programie nauczania znajdą się także spotkania z artystami i/lub
profesjonalistami zajmującymi się sztuką w przestrzeni publicznej.

W1, U1, U2, U3, U4, K1,
K2

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków,
Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

projekt, prezentacja 50% of the ﬁnal grade for active participation, 50% for the ﬁnal project
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Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.13C0.6050751495c4f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Pedagogika

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0188Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
związane z edukacją

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15, warsztaty: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami w zakresie autoprezentacji, technikami tworzenia
pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku własnej osoby, ćwiczeniami dykcji, ruchem scenicznym, zasad skutecznej
komunikacji interpersonalnej.

C2

Zapoznanie studentów z technikami redukcji stresu i technikami relaksacyjnymi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Studenta zna i rozumie zasady i założenia
skutecznego budowania pozytywnego autowizerunku,
europejskiego kodu kulturowego

SEU_K1_W01,
SEU_K1_W02,
SEU_K1_W03,
SEU_K1_W05

zaliczenie na ocenę

W2

Student zna techniki komunikacji, argumentacji
i negocjacji

SEU_K1_W02,
SEU_K1_W06,
SEU_K1_W09

zaliczenie na ocenę

SEU_K1_U01,
SEU_K1_U02,
SEU_K1_U03,
SEU_K1_U07

zaliczenie na ocenę

SEU_K1_K02,
SEU_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ opanować stres przez publicznym
wystapieniem

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy
i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego
dokształcania się pod względem zawodowym i rozwoju
osobistego, potraﬁ wyznaczyć kierunki własnego
rozwoju; potraﬁ efektywnie pracować indywidualnie,
jak również współdziałać i pracować w grupie,
przyjmując w niej różne role

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

15

warsztaty

15

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

przygotowanie eseju

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy

221 / 465

Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Autoprezentacja - wprowadzenie do tematu, podstawowe pojęcia

W2, U1

2.

Metody oddziaływania na rozmówców, słuchaczy, kształtowanie własnego
wizerunku.

U1, K1

3.

Warunki skutecznej komunikacji interpersonalnej - techniki prezentacji, skuteczna
W2, K1
argumentacja, techniki przekonywania, skuteczna perswazja,

4.

Mowa ciała

U1

5.

Etykieta wystąpień publicznych.

W2, K1

6.

Ćwiczenia dykcji, przygotowanie do wystąpień publicznych

U1, K1

7.

Sposoby radzenia sobie ze stresem, przygotowanie i wygłaszanie prezentacji

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

zaliczenie na ocenę

prezentacja/esej

warsztaty

zaliczenie na ocenę

aktywny udział w zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Contemporary Art
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.13C0.604dc8fc62678.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0200Programy i kwaliﬁkacje związane ze sztuką i
przedmiotami humanistycznymi nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

The aim of the course is to acquaint students with selected contemporary practices from around the world and
initiate discussion about various issues raised by contemporary artists which are relevant internationally.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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Absolwent zna i rozumie najistotniejsze dylematy
współczesnej cywilizacji, ze szczególnym
uwzględnieniem problemów współczesnej Europy przede wszystkim w odniesieniu do problemów
cywilizacyjnych, społecznych, politycznych
i ekonomicznych

SEU_K1_W01

projekt, prezentacja

U1

Absolwent potraﬁ korzystać z posiadanej wiedzy
z dyscyplin właściwych dla kierunku aby formułować,
analizować, prognozować i rozwiązywać problemy
badawcze dotyczące kontynentu europejskiego, także
złożone i nietypowe, dobierając do tego odpowiednie
metody i narzędzia badawcze

SEU_K1_U01

projekt, prezentacja

U2

Absolwent potraﬁ we właściwy sposób dobierać źródła
i informacje w celu dokonania krytycznej oceny,
analizy i syntezy a także twórczej interpretacji
wybranych wytworów kultury, w szczególności kultury
europejskiej

SEU_K1_U02

projekt, prezentacja

SEU_K1_K01

projekt, prezentacja

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Absolwent jest gotów do do krytycznej oceny
odbieranych treści i uznaje znaczenie wiedzy i nauki –
właściwych dla kierunku studiów - w rozwiązywaniu
problemów społecznych, politycznych
i ekonomicznych związanych bezpośrednio lub
pośrednio z Europą - w wymarze międzynarodowym,
regionalnym czy lokalnym

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie projektu

70

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

The course will be based on discussions carried out with students and invited
guests (artists and curators) regarding contemporary art practices. Students will
build up their interpretation skills by looking at contemporary art pieces in a wide
perspective, e.g. making references to cotemporary social and political issues,
economy, other areas of culture. Whenever possible, classes will be held in
museums, galleries and outdoors where public art is located. The ﬁnal project
conducted in teams will involve cooperation with museums, artists or collectors.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

projekt, prezentacja active participation in classes, readings, presentations, ﬁnal project
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Contemporary European Philosophy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.13C0.604b3b52d1483.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The purpose of the course is to complement students’ acquaintance on philosophy with knowledge on the most
inﬂuential and vital currents of contemporary European philosophy. Particular attention will be devoted to these
conceptions and ideas which exceed the boundaries of the discipline and may be useful in other areas of the
humanities and social sciences.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

has ordered and extended knowledge of terminology
used in the humanities and social sciences

SEU_K1_W01

esej

W2

has ordered knowledge about the principles and
norms of ethics

SEU_K1_W02

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

is capable of critical analysis, evaluation and synthesis
of new and complex ideas

SEU_K1_U01

esej

U2

has the ability to form opinions and judgements that
include reﬂection on and respect for (contrary) points
of view deriving from other researches and
participants in the discussion

SEU_K1_U02

esej

SEU_K1_K03

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
can apply his or her knowledge and understanding in
occupational contexts

K1

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

60

przygotowanie eseju

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Sylabusy

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Introduction. Intellectual landscape of post-war Europe.
Post-war crisis and exhaustion of older philosophical currents. Philosophical answers and non-answers to the Second World
War. Late inspirations of phenomenology and hermeneutics. Post-war Marxism. Existentialism. Intellectual inertia of postwar years and opening of new paths.
2. Critical Theory: Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, Jürgen Habermas, Axel Honneth.
Dialectics after Marx. Genesis and development of the Frankfurt school. Mass society and its critique. Philosophy and social
thought. Instrumental reason. Late Frankfurters: Habermas and Honneth. The legacy of the critical theory.
Text for discussion: Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, Dialectics of Enlightenment (fragments)
3. Late philosophy of Martin Heidegger.
Philosophical path of Heidegger after Being and Time. Overcoming of metaphycics. Being and history. Crititique of
technique. Ge-stell. Heidegger’s lectures on poetry. Gelassenheit. Political entanglement of Heidegger.
Text for discussion: Martin Heidegger, Der Spiegel Interview
4.Ethics as philosophy: Emmanuel Lévinas.
Overcoming of Heidegger. Lévinas‘ ethical revolution. Epiphany of the face. The Other. Inspirations of Jewish philosophy.
Lévinas in social thought. Critiques of Lévinasian ethics.
Text for discussion: Emmanuel Lévinas, Totality and Inﬁnity (fragments)
5. Structuralism and poststructuralism.
Origins of structuralism: de Saussure, Benveniste. Structuralism in philosophy and social sciences. Claude Lévi-Strauss and
Roland Barthes. Structuralist Marxism (Althusser). Poststructuralist break. Poststructuralism and postmodernism.
Texts for discussion: Claude Lévi-Strauss, Structural Anthropology (fragments); Roland Barthes, “From work to text”
6. Psychoanalysis as philosophical thought: from Freud to Lacan.
Sources, basic concepts and ways of thinking in psychoanalysis. Psychoanalysis as therapy and philosophical thought.
Evolution of psychoanalysis from Freud to Lacan. Early Lacan: the unconscious as language, ethics of psychoanalysis. Late
Lacan: the Real – the Symbolic – the Imaginary.
Texts for discussion: Sigmund Freud, Introduction to Psychoanalysis (fragments)
7. Political philosophy of the 20th century: Walter Benjamin, Carl Schmidt, Hannah Arendt.
Main topics of political philosophy in the 20th century. Legitimisation of power and law, philosophy of history (Benjamin).
Sovereignty and exception (Schmitt). Totalitarianism (Arendt).

1.

Texts for discussion: Walter Benjamin, „On Violence”, “On the Concept of History”; Hannah Arendt, Origins of
Totalitarianism (fragments)

W1, W2, U1, U2, K1

8. Michel Foucault.
Early Foucault: Words and Things. Episteme. Investigating discontinuity of power and practices of its production.
Knowledge-power. The birth of modern society. Genealogy. Assujettissement. Late Foucault: history of sexuality, biopolitics.
Text for discussion: Michel Foucault, Discipline and Punish (fragments)
9. Jacques Derrida and deconstruction.
Poststructuralist break and the sources of deconstruction. Deconstructionist vision of the sign. Diﬀérance. Dissemination.
Grammatology. Logocentrism. The category of writing. Late Derrida: ethics and politics.
Text for discussion: Jacques Derrida, Learning to live ﬁnally
10. Gilles Deleuze.
Diﬀerence and identity: reversal of traditional metaphysical relations. Capitalism and the production of desire. Immanence,
discontinuity and holism.
Text for discussion: Gilles Deleuze, Felix Guattari, Rhizome
11. Slavoj Žižek.
Readings of Hegel and Lacan. New dialectical materialism. Ontology and subjectivity. Cultural criticism. Political philosophy.
Postsecularism.
Text for discussion: In Defence of Lost Causes (fragments)
12. Giorgio Agamben.
Agamben’s political philosophy. Biopolitics. Homo sacer. State of exception. Sovereignty. Threshold of indiﬀerentiation.
Ontology of possibility. Modernity and camps.
Text for discussion: Giorgio Agamben, Homo sacer (fragments)
13. Peter Sloterdijk.
Posthumanism. Spheres. Globalisation (Im Weltinnenraum des Kapitals). Aiskesis as the description of modern subjectivity.
Text for discussion: Peter Sloterdijk, You Must Change Your Life (fragments)
14. Recent developments in Continental European philosophy.
Other European philosophers: Alain Badiou, Jean-Luc Nancy, Catherine Malabou, Quentin Meillassoux, Markus Gabriel. After
postmodernism and poststructuralism. New realism. Perspectives of European philosophy.
Text for discussion: Alain Badiou, Manifesto for Philosophy

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
In order to pass the participants need to submit an essay on a subject
from the area of contemporary European philosophy. The essay needs to
have at least 7 pages of standard format. It should be written in English
(in academic language) and include footnotes and bibliography. It may be
also submitted in the student's native language (provided it is Polish,
French, German, Italian, Portuguese, Spanish or Russian), but in this case
the ﬁnal note will be automatically reduced by one grade. Admissibility
condition: active participation in classes. Max. 2 classes may be missed
and every student needs to take part in discussion.
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Cultural Industries and Cultural Institutions
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.13C0.604dc875f141a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0200Programy i kwaliﬁkacje związane ze sztuką i
przedmiotami humanistycznymi nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

The aim of the course is to oﬀer knowledge on cultural and creative industries, develop critical thinking and skills
of building arguments and making public presentations

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym fakty,
zjawiska, obiekty i zależności związane z kontynentem
europejskim, jego miejscem i znaczeniem
w stosunkach politycznych i ekonomicznych,
w zakresie dyscyplin właściwych dla kierunku studiów

SEU_K1_W01

projekt, prezentacja

W2

Absolwent zna i rozumie najistotniejsze dylematy
współczesnej cywilizacji, ze szczególnym
uwzględnieniem problemów współczesnej Europy przede wszystkim w odniesieniu do problemów
cywilizacynych, społecznych, politycznych
i ekonomicznych

SEU_K1_W02

projekt, prezentacja

U1

Absolwent potraﬁ we właściwy sposób dobierać źródła
i informacje w celu dokonania krytycznej oceny,
analizy i syntezy a także twórczej interpretacji
wybranych wytworów kultury, w szczególności kultury
europejskiej

SEU_K1_U01

projekt, prezentacja

U2

Absolwent potraﬁ komunikować się na tematy
specjalistyczne oraz prowadzić debatę na tematy
związane z kontynentem europejskim, jego miejscem
i rolą we współczesnej polityce, gospodarce, przy
wykorzystaniu terminologii naukowej właściwej dla
studiów europejskich

SEU_K1_U02

projekt, prezentacja

SEU_K1_K01

projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Absolwent jest gotów do do krytycznej oceny
odbieranych treści i uznaje znaczenie wiedzy i nauki –
właściwych dla kierunku studiów - w rozwiązywaniu
problemów społecznych, politycznych
i ekonomicznych związanych bezpośrednio lub
pośrednio z Europą - w wymarze międzynarodowym,
regionalnym czy lokalnym

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie projektu

70

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
The term “culture industry” was ﬁrst used by Theodor Adorno and Max
Horkheimer in 1947 for the deﬁnition of industrially produced entertainment radio and television programs, ﬁlm, publishing houses, music recordings - which
diﬀers from subsidized arts - visual and performative arts, museums and galleries.
Susan Galloway and Stewart Dunlop argue that most deﬁnitions of the cultural
industries are a combination of the ﬁve main criteria: creativity, intellectual
property, symbolic meaning, utility value and production methods. David Throsby
in turn refers to cultural goods as a collection of speciﬁc cultural goods, which in
the production process require creative input, at least to a certain degree
constituting intellectual property and expressing symbolic meaning.
The course will discuss issues of culture and creative industries. Particular areas,
ﬁelds and circles (according to KEA European Aﬀairs consultancy), e.g. museums,
book market, cinematography, music festivals – will be presented at the example
of Polish institutions, enterprises and organisations.
The course will take the form of a workshop consisting of class discussions and
meetings with professionals (managers, specialists, curators, artists) representing
cultural institutions and organisations, including (subject to availability):

1.

W1, W2, U1, U2, K1

Krakow Festival Oﬃce – organiser of major cultural festivals in Krakow
(ﬁlm, music, literature, opera)
-

Book Institute

-

Museum of Podgórze (branch of the Historical Museum of Krakow)

-

Małopolski Institute of Culture

and meetings with guests.
Throughout the semester students will work on the ﬁnal project (realized in
teams), e.g. having a form of a podcast (audio or video).

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

projekt, prezentacja active participation in classes, reading, presentations, project
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Culture and Society in Central Europe. Dilemmas of Identity and Pluralism
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.13C0.1559716932.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

This course presents current social and cultural problems of the region of Central and Eastern Europe. Particular
attention will be given to the issues of cultural pluralism and construction of collective identities.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

K_W06: has extended knowledge about international
public law, European Union law as well as that of the
Council of Europe, including human rights law. K_W08:
has ordered and deepened knowledge about
contemporary history of international relations as well
as contemporary political history of Poland and
Europe.

SEU_K1_W01

esej

SEU_K1_U01

esej

SEU_K1_K01

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

K_U02: has the ability to read with comprehension and
critically analyze texts pertinent to European studies
and have the ability to compare them to texts
presenting diﬀerent views on the subject, confront
them and draw his or her own conclusions K_U03: has
enhanced research skills which include formulating
and analyzing research problems, choosing
appropriate research methods and techniques,
presenting and disseminating the results of research
which allows to resolve problems in the ﬁeld of
European Studies

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

K_K01: is aware of the level of his or her own
knowledge and skills, understands the need for longlife learning in terms of professional and personal
development, can determine the directions of his or
her own professional and personal development
K_K02: has the ability to eﬀectively work individually
as well as interact and work in a group, performing
diﬀerent roles in it

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

konsultacje

10

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie eseju

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
140

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Cultural pluralism and social diversity - 2 hours
Culture and collective identity – 2 hours
The problem of heritage – 2 hours
Tradition, modernity and post-modernity - 4 hours
Construction of collective identities in contemporary Europe – 4 hours

1.

W1, U1, K1
The present condition and future of European nations – 4 hours
Migration, minorities and policies of multiculturalism – 4 hours
Collective identity, civil society and democracy – 4 hours
Gender identity and gender democracy – 2 hours
Religion and the public sphere in Europe – 2 hours

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
essay

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Dramat europejski
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.13C0.622fbcc9e18a8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30, wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

omówienie, czym jest dramat jako rodzaj literacki i jakie ma gatunki

C2

ukazanie dramatu jako diagnozy rzeczywistości - społecznej, politycznej, kulturowej etc.

C3

wskazanie na performatywną funkcję dramatu

C4

omówienie najważniejszych kierunków w dramatopisarstwie, tj: naturalizm, realizm, surrealizm, absurd, nowe
realizm, dadaizm etc.

C5

wskazanie na językową i strukturalną budowę dramatu

C6

nauka analizy i interpretacji tekstu dramatycznego

C7

nauka analizy i interpretacji teatralnych/ﬁlmowych wersji tekstu dramatycznego

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

teorie, ogólne podstawy, metodologię i terminologię
ogólną i szczegółową z zakresu dziedzin nauk
i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku
studiów

SEU_K1_W02,
SEU_K1_W06,
SEU_K1_W07,
SEU_K1_W09

zaliczenie na ocenę, esej

W2

metody analizy i interpretacji wytworów kultury
europejskiej, wybranych teorii i szkół badawczych
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla
kierunku studiów

SEU_K1_W02,
SEU_K1_W06,
SEU_K1_W07,
SEU_K1_W09

zaliczenie na ocenę, esej

pracować indywidualnie i w grupie nad projektami
związanymi z tematyką, wykazuje się umiejętnością
planowania tejże pracy

SEU_K1_U01,
SEU_K1_U02,
SEU_K1_U05,
SEU_K1_U06,
SEU_K1_U07,
SEU_K1_U09,
SEU_K1_U10

zaliczenie na ocenę

wykorzystać w komunikacji specjalistyczną
terminologię, jest w stanie brać udział w debatach
przedstawiając różne opinie i stawiska w zakresie
tematyki związanej ze studiami europejskimi

SEU_K1_U01,
SEU_K1_U02,
SEU_K1_U05,
SEU_K1_U06,
SEU_K1_U07,
SEU_K1_U09,
SEU_K1_U10

zaliczenie na ocenę, esej

SEU_K1_K01,
SEU_K1_K02

zaliczenie na ocenę, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student w sposób krytyczny podchodzi do posiadanej
wiedzy, uznaje jej znaczenie w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

wykład

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przeprowadzenie badań literaturowych

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie eseju

10

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Czym jest dramat? Czy dramat jest powiązany z teatrem? Performatywna funkcja
dramatu

W1

2.

Przepisywanie dramatu - od antyku do współczesności na przykładzie Medei:
Seneka i Eurypides vs Trier i Pasolini

W1, W2, U1, U2, K1

3.

Elementy krytyki feministycznej i społecznej - dramat reportaż na przykładzie
polskiego dramatu "Łucja i jej dzieci" Pruchniewskiego

W1, W2, U1, U2, K1

Dramat francuski - mistrzowsko skonstruowana fabuła i pytania o agresję na
przykładzie "Boga mordu" J. Rezy i ﬁlmu R. Polańskiego

4.

W1, W2, U1, U2, K1

5.

Dramat niemiecki - "Kredyt" J. Neumann, czyli na ile struktura dramatu wpływa
jego jego analizę

W1, W2, U1, U2, K1

6.

Dramat a trudna pamięć : komiks jako forma dramatyczna

W1, W2, U1, U2, K1

7.

Dramat polityczny - nowy dramat ukraiński: W oczekiwaniu na Majdan

W1, W2, U1, U2, K1

8.

Dramat włoski - dziedzictwo Pasoliniego - dramat a ﬁlm na przykładzie "Porcile"

W1, W2, U1, U2, K1

9.

Brytyjski wpływ na sztukę dramatyczną na przykładzie nowego brutalizmu - Sarah
Kane

W1, W2, U1, U2, K1

10.

Czy istnieje dramat europejski? Analiza pism Denisa de Rougemonta

W1, W2, U1, U2, K1

11.

Analiza porównawcza dramatu europejskiego i pozaeuropejskiego (pakistańska
wersja Medei)

W1, W2, U1, U2, K1

12.

Społeczne funkcje dramatu - terapia poprzez dramat: czy istnieje dramat
uniwersalny?

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją
multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę aktywny udział w zajęciach, znajomość tekstów i innych źródeł

wykład

esej

Sylabusy

oddanie eseju
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Europa w nowożytnym systemie stosunków międzynarodowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.13C0.604dd5bf53100.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The class aims at analysing the following problems: Europe and the paradigm of Westphalia as the genesis of the
modern international system Europe as a norm-maker and the main force of change in the modern system of
international relations Europe as an actor in late Westphalian international relations Europe as a normative and
cosmopolitan empire The future of Europe in the international arena: the crisis of Europe as the normative basis
of contemporary international relations

C2

Zajęcia mają na celu analizę następujących problemów: Europa i paradygmat Westfalii jako geneza
współczesnego systemu międzynarodowego Europa jako normotwórca i główna siła zmian we współczesnym
systemie stosunków międzynarodowych Europa jako aktor w późnowestfalskich stosunkach międzynarodowych
Europa jako imperium normatywne i kosmopolityczne Przyszłość Europy na arenie międzynarodowej: kryzys
Europy jako normatywnej podstawy współczesnych stosunków międzynarodowych

C3

Zajęcia mają na celu analizę następujących problemów: Europa i paradygmat Westfalii jako geneza
współczesnego systemu międzynarodowego Europa jako normotwórca i główna siła zmian we współczesnym
systemie stosunków międzynarodowych Europa jako aktor w późnowestfalskich stosunkach międzynarodowych
Europa jako imperium normatywne i kosmopolityczne Przyszłość Europy na arenie międzynarodowej: kryzys
Europy jako normatywnej podstawy współczesnych stosunków międzynarodowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

The student has ordered and general knowledge in the
ﬁeld of contemporary history of international relations
SEU_K1_W04
as well as contemporary political and social history of
Europe

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

can use normative systems to solve selected research
problems concerning Europe in the ﬁeld of European
studies

SEU_K1_U01

esej, prezentacja

SEU_K1_K03

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

is ready to fulﬁll social obligations and to organize
activities for the social and public interest of the
European area, or related to it

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie eseju

30

przygotowanie referatu

30

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
90

ECTS
3.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Westphalia as a foundation myth of modern international system

1.

Key ideas and concepts shaping modern international syste, from European
perspeftive

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
class essay and oral presentation

Wymagania wstępne i dodatkowe
General knowledge of political history of modern Europe

Sylabusy
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European Solidarity in the Process of Political and Society Integration. A
Philosophical Perspective
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.13C0.604f05f1ac4f6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem prowadzonych zajęć jest ukazanie idei solidarności i jej wpływu na proces integracji Europejskiej.
Przedstawienie, dlaczego doświadczenie solidarności ma ważne znaczenie dla procesu integracji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu teorie
naukowe, stosowaną terminologię oraz metodologię
badań a także metody analizy i interpretacji zjawiska
solidarności i integracji europejskiej.

SEU_K1_W01,
SEU_K1_W10

egzamin ustny,
prezentacja

SEU_K1_U02,
SEU_K1_U10

prezentacja

SEU_K1_K01,
SEU_K1_K02

egzamin ustny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Absolwent potraﬁ we właściwy sposób dobierać źródła
i informacje w celu dokonania krytycznej oceny,
analizy i syntezy a także twórczej interpretacji
wybranych zjawisk kultury, w szczególności zasady
solidarności i integracji, potraﬁ komunikować się
na tematy specjalistyczne oraz prowadzić debatę
na tematy związane z kontynentem europejskim, jego
miejscem i rolą we współczesnej polityce, gospodarce,
przy wykorzystaniu terminologii naukowej dotyczącej
zasady solidarności i integracji.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Absolwent jest gotów do wypełniania społecznych
zobowiązań oraz organizowania działań na rzecz
środowiska społecznego i interesu publicznego
obszaru europejskiego, regionalnego lub lokalnego,
lub z nimi powiązanego, jest gotów do krytycznej
oceny odbieranych treści i uznaje znaczenie wiedzy
i nauki – właściwych dla kierunku studiów w rozwiązywaniu problemów społecznych,
politycznych i ekonomicznych związanych
bezpośrednio lub pośrednio z Europą - w wymiarze
międzynarodowym, regionalnym czy lokalnym, jest
gotów do myślenia i działania w sposób twórczy
i przedsiębiorczy wykorzystując wiedzę i umiejętności
nabyte w czasie kursu dotyczącą działania zasady
solidarności oraz procesu integracji.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie referatu

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Konwersatorium składa się z części teoretycznej oraz praktycznej analizy tekstu

1. W części teoretycznej poruszane będą dwa główne problemy:
Pierwszy, w którym poruszany jest problem solidarności w tradycji ﬁlozoﬁcznej.
Ruch solidarności w odróżnieniu od rewolucji francuskiej odrzuca dialektyczny
charakter relacji, w której kluczową rolę odgrywa przeciwnik i koncentruje się na
relacji, dla której ważnym jest „bycie dla kogoś” i „bycie z kimś”. Ruch społeczny
ugruntowany był bowiem nie tyle na oczekiwaniach ekonomicznych, co na
prawach człowieka. Twórcy solidarności dostrzegają konieczność porzucenia
dialektyki istniejącej w myśli Marksa, której podstawą była eliminacja wroga,
dlatego koncentrują się na otwartości na drugiego człowieka. Dotyczy to także
pracy, którą rozumie Tischner jako rodzaj dialogu społecznego. Doświadczenie
solidarności w Europie Środkowej wpłynęło poważnie na proces solidaryzowania
W1, U1, K1
się społeczeństwa, ale także państw, co wpłynęło na proces integracji Europy.
Druga, dotyczy integracji europejskiej, w której fundamentalne znaczenie odgrywa
równość wobec praw i obowiązków. Chcemy pokazać, że proces integracji domaga
się pogłębionej reﬂeksji nad doświadczeniem solidarności i jej praktycznego
zastosowania.

1.

2. W części praktycznej będą analizowane dzieła przedstawiają zasadę
solidarności: dzieła Maksa Schelera, a także fragment Osoby i czynu, w którym
Karola Wojtyły przedstawia problem Przedstawienie alienacji oraz partycypacji.
Powstanie doświadczenia solidarności na gruncie kultury judeochrześcijańskiej
(Św. Paweł, Buber, Rosenzweig i Levinas, Tischner). Interpretacja angielskiego
przekładu na język angielski Etyki solidarności. Analiza dokumentów EU
ukazujących proces integracji w Europie i konieczność skoncentrowania się na
zagadnieniach aksjologicznych. Skoncentrowanie się na zagrożeniach i
perspektywach na przyszłość integracji europejskiej.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
konsultacje
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia kursu jest aktywna obecność na zajęciach
jak również udział w dyskusji panelowej kończącej kurs oraz
egzamin ustny, prezentacja
przygotowanie referatu. Kurs kończy się egzaminem w formie
ustnej.
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Faszyzmy europejskie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.13C0.604dd0b715944.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0222Historia i archeologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Oprócz analizy źródeł i ewolucji ideologii faszystowskiej we Włoszech i Niemczech kurs poświęcony będzie
charakterystyce mniej znanych koncepcji oraz ruchów profaszystowskich, które rozwinęły się w Europie
Południowej Środkowej i Wschodniej w okresie międzywojennym, wzorując się na wzorcach włoskich lub
niemieckich. Przedmiotem szczegółowej analizy porównawczej będzie także polityka pamięci w odniesieniu do
pamięci totalitaryzmów i autorytaryzmów w wybranych państwach europejskich na tle polityki pamięci UE.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

EK1: (K1_W07+++) zna podstawowe zagadnienia z
zakresu myśli politycznej; najważniejsze prądy
ideologiczne i doktryny polityczne

SEU_K1_W02

esej, prezentacja

U1

EK2: (K1_W08++) posiada uporządkowaną wiedzę
ogólną w zakresie współczesnej historii stosunków
międzynarodowych oraz współczesnej historii
politycznej i społecznej Polski i Europy

SEU_K1_U02

esej, prezentacja

U2

EK5: (K1_U06+++) posiada umiejętność
merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem
poglądów róznych autorów, z poszanowaniem
odmiennego zdania innych uczestników dysku

SEU_K1_U01

esej, prezentacja

SEU_K1_K02

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

EK6: (K1_K01 +) student ma świadomość poziomu
swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę
ciągłego dokształcania się pod względem zawodowym
i rozwoju osobistego, potraﬁ wyznaczyć kierunki
własnego rozwoju

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

analiza źródeł historycznych

30

Przygotowywanie projektów

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.

Klasyﬁkacja systemów niedemokratycznych: totalitaryzmy i autorytaryzmy.
Ogólna charakterystyka polityki pamięci UE.

W1, U1, U2, K1

2.

Specyﬁka włoskiego faszyzmu jako przykład niedoskonałego totalitaryzmu.

W1, U1, U2, K1

3.

Polityka pamięci we Włoszech (ustawodawstwo, ugrupowania neofaszystowskie,
miejsca pamięci).

W1, U1, U2, K1

4.

Narodowy Socjalizm w Niemczech – ogólna charakterystyka.

W1, U1, U2, K1

Sylabusy
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5.

Niemcy wobec "trudnego dziedzictwa" Trzeciej Rzeszy.

W1, U1, U2, K1

6.

Systemy autorytarne w Hiszpanii i Portugalii.

W1, U1, U2, K1

7.

Pamięć Franco we współczesnej Hiszpanii.

W1, U1, U2, K1

8.

Portugalia wobec spuścizny dyktatury Salazara.

W1, U1, U2, K1

9.

Ruchy faszystowskie na Węgrzech, w Austrii, Słowacji i Rumunii.

W1, U1, U2, K1

10.

Polityka historyczna na Węgrzech wobec pamięci reżimu Miklósa Horthy.

W1, U1, U2, K1

11.

Polityka historyczna na Słowacji wobec pamięci reżimu Jozef Tiso.

W1, U1, U2, K1

12.

Specyﬁka polityki historycznej w Polsce w odniesieniu do pamięci okupacji
hitlerowskiej i Zagłady.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Student jest zobligowany do regularnego uczęszczania na zajęcia, brania
w nich aktywnego udziału po zapoznaniu się z wcześniej zadanym
materiałem, a także do przygotowania prezentacji na zajęciach i w oparciu
o nią eseju zaliczeniowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Good European. According to Nietzsche and Arendt
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.13C0.604dcca613437.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

The aim of the course is to familiarize students with the thought of Frederick Nietzsche and Hanna Arendt in the
light of their views on Europe and the European

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

SEU_K1_W01

esej, egzamin pisemny /
ustny
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

SEU_K1_U01

esej, egzamin pisemny /
ustny

SEU_K1_K02

esej, egzamin pisemny /
ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
has competences typically demonstrated through
devising and sustaining arguments and opinions on
social and ideological issues

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

35

konsultacje

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie eseju

40

uczestnictwo w egzaminie

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej, egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
The condition for admission to the exam is a positive grade of
a obligatory essay.
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HerStory: women’s rights and feminist movements in the diﬀerent
countries of the European Union
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.13C0.605470d7b295d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student zna historię ruchów feministycznych w różnych krajach oraz historię walki o prawa kobiet.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna historię ruchów feministycznych i ich
konsekwencje we współczesnym świecie.

SEU_K1_W07

esej, prezentacja
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ samodzielnie ocenić wagę i wpływ
ruchów feministycznych na społeczeństwo.

SEU_K1_U02

esej, prezentacja

SEU_K1_K02

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do krytycznej oceny ruchów
feministycznych.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie eseju

30

przygotowanie do zajęć

25

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
140

ECTS
5.0

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 kursu omówione zostaną zagadnienia związane z historią ruchów
feministycznych w Europie w XIX i XX wieku, koncepcją "tradycyjnej roli kobiety w
społeczeństwie, głównymi aktami prawnymi i strategią Unii Europejskiej w
odniesieniu do równości w różnych aspektach życia społecznego, ze szczególnym
uwzględnieniem następujących tematów: rynek pracy, równość płac, proces
podejmowania decyzji ekonomicznych i politycznych, przemoc, polityka
antydyskryminacyjna, edukacja, równość w pracy i społeczeństwie. Dodatkowo
podczas kursu zostaną poddane analizie współczesne problemy z jakimi mierzą
się kobiety w nowoczesnych europejskich społeczeństwach oraz metody jakimi
walczą o swoje prawa.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
esej, prezentacja

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy

253 / 465

International Conﬂicts in Europe and Beyond
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.13C0.604dd1da91b94.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15, wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Głównym celem kursu jest zaznajomienie studentów z najważniejszymi teoriami, koncepcjami I podejściami
używanymi w studiach nad konﬂiktem. Kurs zawiera sesje dotyczące teoretycznych i praktycznych zagadnień
z zakresu studiów nad konﬂiktem, oraz analizę wybranych studiów przypadku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Podstawowa wiedza na temat statusu studiów nad
konﬂiktem w dziedzinie nauk politycznych i jej
powiązań z innymi dyscyplinami w zakresie
przedmiotowej i metodologicznej.

SEU_K1_W01,
SEU_K1_W02,
SEU_K1_W10

zaliczenie

W2

Znajomość podstawowych teorii studiów nad
konﬂiktem oraz dobrze uporządkowana wiedza o jej
aktorach, rozwoju i procesach zachodzących podczas
konﬂiktów międzynarodowych.

SEU_K1_W03,
SEU_K1_W05

zaliczenie

W3

Wiedza na temat wybranych studiów przypadku I ich
znaczenia dla zrozumienia różnych, współczesnych
konﬂiktów zbrojnych.

SEU_K1_W07

zaliczenie

U1

Student potraﬁ wskazać procesy społeczno-polityczne
istotne dla zrozumienia współczesnego konﬂiktu
zbrojnego.

SEU_K1_U01,
SEU_K1_U06,
SEU_K1_U09,
SEU_K1_U10

esej, prezentacja

U2

Student potraﬁ przeanalizować studium przypadku
z obszaru konﬂiktów międzynarodowych, wskazać
głównych aktorów, mechanizmy, skutki

SEU_K1_U01,
SEU_K1_U10

esej, prezentacja

U3

Student potraﬁ zidentyﬁkować i użyć przyswojonych
teorii i koncepcji w prostym zadaniu z zakresu analizy
konﬂiktu.

SEU_K1_U01,
SEU_K1_U04,
SEU_K1_U06

esej, prezentacja

SEU_K1_K02

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do pracy w zróżnicowanej
i wielokulturowej grupie w celu ukończenia projektu
grupowego.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

wykład

15

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie eseju

30

przygotowanie projektu

60

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podczas wykładów każdy z problemów zostanie przedstawiony przez
prowadzącego. Podczas seminariów wybrane zagadnienia zostaną omówione w
sposób interaktywny. Ponadto każda sesja będzie dotyczyła zakresu konkretnego
problemu w oparciu o analizę tekstu, o którego przeczytanie zostali poproszeni
studenci, po czym nastąpi dyskusja. Wybrane sesje mogą mieć formę
rozszerzonej lekcji online. Sesje początkowe skupią się na teoriach i koncepcjach
wykorzystywanych w badaniach konﬂiktu, a także na problemie
multidyscyplinarności tej dziedziny. Studenci zapoznają się również z zestawem
narzędzi do analizy konﬂiktów. Podczas kolejnych sesji omówione zostaną takie
zagadnienia, jak rola etniczności, pamięci, tożsamości i zasobów w konﬂikcie
międzynarodowym. Wreszcie, do dokładniejszej analizy zostanie wybranych kilka
studiów przypadku.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny,
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

esej, prezentacja

Studenci podzieleni na grupy będą mieć za zadanie analizę wybranego
konﬂiktu w oparciu o narzędzia analityczna przedstawione podczas
wykładu. Rezultatem będzie prezentacja multimedialna oraz esej
zaliczeniowy.

zaliczenie

Od studentów oczekuje się aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
Obecność jest obowiązkowa. Brak obecności na więcej niż 50% zajęć
spowoduje niezaliczenie kursu. 2. Studenci, mający więcej niż 2
nieobecności, będą musieli je uzupełnić poprzez zadanie pisemne
przypisane przez prowadzącego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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International security in the post-Cold War Europe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.13C0.604dd4df4e120.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 45

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The aim of this seminar is to develop analytical ability to understand and explain complex nature of
contemporary challenges to European security. More speciﬁcally, an emphasis will be given to post-Cold War
European security environment - its actors, and institutions facing military and non-military threats.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

ma pogłębioną wiedzę o architekturze instytucjonalnej
bezpieczeństwa europejskiego

SEU_K1_W03

esej, prezentacja
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

ma pogłębione umiejętności badawcze obejmujące
formułowanie i analizowanie problemów badawczych,
dobór odpowiednich metod i technik badawczych,
prezentowanie i upowszechnianie wyników badań, co
pozwala na rozwiązywanie problemów z zakresu
europeistyki

SEU_K1_U03

esej, prezentacja

SEU_K1_K03

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

ma świadomość poziomu własnej wiedzy
i umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się przez
całe życie w zakresie rozwoju zawodowego
i osobistego, potraﬁ wyznaczać kierunki własnego
rozwoju zawodowego i osobistego.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

45

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie pracy semestralnej

30

przygotowanie referatu

30

analiza badań i sprawozdań

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

1.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe

Kluczowe instytucje architektury bezpieczeństwa w pozimnowojennej Europe

W1, U1, K1

Główne perspektywy badawcze i pradygmaty w zakresie studiów nad
bezpieczeństwem międzynarodowym

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
class paper and oral presentation

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość historii politycznej Europy po 1945 roku

Sylabusy
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Interpretacja dziedzictwa. Warsztat
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.13C0.604dc5a2015ca.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wprowadzenie do głównych technik i metod interpretacji dziedzictwa z uwzględnieniem kontekstu europejskiego

C2

Zapoznanie z aktualnymi trendami i tendencjami w europejskim muzealnictwie

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

współczesne paradygmaty muzealnictwa i wybrane
zagadnienia związane z działaniem instytucji
dziedzictwa

SEU_K1_W02,
SEU_K1_W03,
SEU_K1_W06,
SEU_K1_W08,
SEU_K1_W09

projekt

W2

zasady interpretacji dziedzictwa w obiektach
muzealnych

SEU_K1_W05,
SEU_K1_W06

projekt

SEU_K1_U01,
SEU_K1_U05,
SEU_K1_U06

projekt

SEU_K1_K01,
SEU_K1_K02,
SEU_K1_K03,
SEU_K1_K04

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

samodzielnie przeprowadzić analizę istniejącej
wystawy

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

dyskusji na tematy muzealnictwa i interpretacji
dziedzictwa

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

15

analiza problemu

10

projektowanie

10

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie projektu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Historia muzeów i deﬁnicja dziedzictwa.

W1, W2

2.

interpretacja dziedzictwa.

W1, W2, U1

3.

warsztat interpretacji dziedzictwa w muzeum.

W1, W2, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
uczestnictwo w zajeciach; obrona projektu

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak; uczestnictwo w zajęciach

Sylabusy
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Interpretation of heritage
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.13C0.604dc56746bfa.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Introducing students to the main techniques and methods of heritage interpretation

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

current paradigms of museology and its main
dillemma

SEU_K1_W02,
SEU_K1_W03,
SEU_K1_W05,
SEU_K1_W08

projekt
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W2

principles of heritage interpretation in museums and
other heritage sites

SEU_K1_W03,
SEU_K1_W05,
SEU_K1_W06

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student is able to conduct meaningful interpretive
process of a small scale exhibition or a site

SEU_K1_U02,
SEU_K1_U04,
SEU_K1_U06

projekt

U2

student is able to participate in debates about
heritage and museums

SEU_K1_U08,
SEU_K1_U09

projekt

SEU_K1_K01,
SEU_K1_K02,
SEU_K1_K04

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student is ready to communicate his/her ideas during
meetings and interact by giving constructive feedback

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

15

projektowanie

10

przygotowanie opisu i interpretacji okazów

10

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie projektu

15

analiza problemu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

1.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
W1, W2

2.

Basic methodology of heritage interpretation.

W1, W2, U1, U2, K1

3.

Workshop in museum interpretation

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
active presence in the classes, defending own project

Wymagania wstępne i dodatkowe
none

Sylabusy
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Kształtowanie europejskiego obywatelstwa w społeczeństwach
posttotalitarnych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.13C0.6050802266c0c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

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

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15, wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z procesem kształtowania europejskiego obywatelstwa
w społeczeństwach post-totalitarnych.

C2

Analiza zysków i strat w kontekście rozszerzenia UE w 2004 roku - zarówno dla Unii Europejskiej jak i wybranych
państw.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student ma rozszerzoną wiedzę na temat różnych
form struktur społecznych i instytucji społeczeństwa
obywatelskiego oraz wzajemnych powiązań między
nimi

SEU_K1_W01,
SEU_K1_W02,
SEU_K1_W03,
SEU_K1_W04,
SEU_K1_W05,
SEU_K1_W07,
SEU_K1_W10

zaliczenie na ocenę

W2

Student rozumie proces integracji europejskiej
zarówno w perspektywie historycznej jak
i współczesnej.

SEU_K1_W01,
SEU_K1_W02,
SEU_K1_W03,
SEU_K1_W06,
SEU_K1_W10

zaliczenie na ocenę

U1

Student potraﬁ zastosować teorie z różnych dziedzin
studiów europejskich do analizy procesów i wyciągnąć
dokładne wnioski na temat przyczyn i skutków zjawisk
powtórzonych

SEU_K1_U01,
SEU_K1_U02,
SEU_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U2

Student potraﬁ argumentować własne stanowisko
i logicznie je uzasadniać, w odniesieniu
do transformacji UE.

SEU_K1_U01,
SEU_K1_U02,
SEU_K1_U06

zaliczenie na ocenę

K1

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy
i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego
dokształcania się pod względem zawodowym i rozwoju
osobistego, potraﬁ wyznaczyć kierunki własnego
rozwoju; potraﬁ efektywnie pracować indywidualnie,
jak również współdziałać i pracować w grupie,
przyjmując w niej różne role

SEU_K1_K02,
SEU_K1_K03

zaliczenie na ocenę

K2

Student potraﬁ precyzyjnie określać cele, planować
działania, zarówno w wymiarze indywidualnym jak
i grupowym

SEU_K1_K02,
SEU_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

15

wykład

15

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

analiza problemu

10

przeprowadzenie badań literaturowych

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Sylabusy
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przygotowanie do egzaminu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
105

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 europejskiego obywatelstwa w społeczeństwach post-totalitarnych.
Idea Europy.

W1, W2, U1, K2

2.

Tożsamość i obywatelstwo. Obywatelstwo europejskie w świetle Traktatu
Lizbońskiego

W1, W2, U1, U2, K1, K2

3.

Próżnia socjologiczna i sposoby jej "wypełniania". Miejskość jako podstawa
obywatelskiego zaangażowania

W1, W2, U1, U2, K1, K2

4.

Transformacja polityczna w Polsce w 1989 r., Ślady totalitaryzmów w przestrzeni
publicznej i ludzkiej pamięci.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

5.

Totalitaryzm i autorytaryzm jako systemy niedemokratyczne. Eurosceptycyzm,
nacjonalizm, populizm w Polsce i Europie

W1, W2, U1, U2

6.

Nacjonalizm węgierski i słowacki – zarys historyczny. Polityka kształtowania
obywatelstwa na Węgrzech i na Słowacji po 1989 roku

W1, W2, U1, U2

7.

Rola edukacji w kształtowaniu aktywnego obywatelstwa – regulacje prawne i
działania szkolne

W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

zaliczenie na ocenę

aktywny udział w zajęciach,

wykład

zaliczenie na ocenę

prezentacja/esej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.

Sylabusy
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Miasta europejskie w procesie konstruowania i przekazywania
europejskiego dziedzictwa kulturowego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.13C0.605077760b064.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

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

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wybranymi elementami socjologii miasta; dziedzictwem kulturowym
jego ochrona i transmisją dla przyszłych pokoleń. Poszukiwanie wspólnych i różnicujących elementów dziedzictwa
kulturowego wybranych miast Europy.

C2

Zapoznanie studentów z metodami i technikami badań miejskich, pozyskiwaniem i analizą danych.

C3

Przekazanie studentom wiedzy z zakresu wielokulturowości miast oraz ochrona miejsc pamięci.

C4

Uwiadomienie studentom roli edukacji w procesie ochrony i transformacji dziedzictwa kulturowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Podstawowe pojęcia z zakresu socjologii miasta

SEU_K1_W01,
SEU_K1_W02,
SEU_K1_W03,
SEU_K1_W05,
SEU_K1_W06,
SEU_K1_W07,
SEU_K1_W09

zaliczenie na ocenę

W2

Student zna i rozumie, na czym polega
wielokulturowość miast i ochrona ich kulturowego
dziedzictwa.

SEU_K1_W01,
SEU_K1_W02,
SEU_K1_W03,
SEU_K1_W05,
SEU_K1_W06,
SEU_K1_W07,
SEU_K1_W09

zaliczenie na ocenę

W3

Student ma poszerzoną wiedzę o europejskim
dziedzictwie kulturowym i współczesnym życiu
kulturalnym w Europie, a także o funkcjonowaniu
najważniejszych instytucji w tej dziedzinie

SEU_K1_W01,
SEU_K1_W02,
SEU_K1_W03,
SEU_K1_W05,
SEU_K1_W06,
SEU_K1_W07

zaliczenie na ocenę

W4

Student ma zaawansowaną wiedzę o metodach
i narzędziach badawczych oraz technikach zbierania
i analizy danych

SEU_K1_W06,
SEU_K1_W07

zaliczenie na ocenę

W5

Student ma rozszerzoną wiedzę na temat różnych
form struktur społecznych i instytucji społeczeństwa
obywatelskiego oraz wzajemnych powiązań między
nimi

SEU_K1_W05,
SEU_K1_W06,
SEU_K1_W07

zaliczenie na ocenę

U1

Student potraﬁ wykorzystać umiejętności badawcze,
takie jak formułowanie i analizowanie problemów
badawczych, dobór odpowiednich metod i technik
badawczych, przedstawianie i upowszechnianie
wyników badań pozwalające na rozwiązywanie
problemów z zakresu studiów europejskich

SEU_K1_U01,
SEU_K1_U02,
SEU_K1_U06,
SEU_K1_U07

zaliczenie na ocenę

U2

Student potraﬁ zastosować teorie z różnych dziedzin
europeistyki do analizy procesów i wyciągnąć trafne
wnioski na temat przyczyn i skutków zjawisk wtórnych

SEU_K1_U02,
SEU_K1_U06,
SEU_K1_U07

zaliczenie na ocenę

SEU_K1_K02,
SEU_K1_K03,
SEU_K1_K04

zaliczenie na ocenę

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student posiada umiejętność efektywnej pracy
indywidualnej oraz współdziałania i pracy w grupie,
pełniąc w niej różne role

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

15

przygotowanie do zajęć

10

Sylabusy
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samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe
Wprowadzenie do socjologii i antropologii miasta.

1.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1

Dziedzictwo kulturowe
2.

W2, W4, U1, K1
Miejsca Pamięci

3.

W1, W2, W3, W4, W5, K1
Metodologia i badania

4.

W3, W4, U1, U2, K1

5.

Przekazywanie dziedzictwa kulturowego w procesie edukacji

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2

6.

Wielokulturowość miasta - ochrona i transformacja dziedzictwa kulturowego.

W1, W2, U2, K1

7.

Planowanie przestrzenne i układ architektoniczny miasta jako czynniki transmisji
dziedzictwa kulturowego

W1, W2, U1

8.

Muzea jako miejsca zachowania dziedzictwa kulturowego oraz miejsca edukacji
kulturowej

W2, W3, U1, U2

9.

Miasta w procesie zrównoważonego rozwoju

W1, W3, U2

10.

Krajobrazy kulturowe miasta

W1, W2, W3, U1

11.

Rola miasta w procesie ochrony dziedzictwa kulturowego wobec kataklizmów
zdarzeń destrukcyjnych

W3, W5, U1, U2

12.

Współczesne zjawiska społeczne, mobilność i migracje w kontekście budowania
dziedzictwa kulturoweggo w miastachh

W3, U2

13.

Lokalne instytucje edukacji i kultury kształtujące i promujące wizerunek miasta i
lokalne dziedzictwo kulturowe

W1, W2, W4, U2

14.

Wspólne i różnicujące elementy kulturowego dziedzictwa miast europejskich

W2, U1

15.

Miasta europejskie w procesie konstruowania i przekazywania europejskiego
dziedzictwa kulturowego - wnioski i podsumowania

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
prezentacja/esej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Modelowanie społeczne w procesie edukacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.13C0.605076c96745a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Pedagogika

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0188Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
związane z edukacją

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z działaniami szkoły mającymi wpływ na kształtowanie społecznych
postaw, aktywnego obywatelstwa, tożsamości.

C2

Celem kursu jest zapoznanie studentów ze szkolnymi treściami edukacyjnymi polskich szkół oraz ich związkiem
z polityką edukacyjną UE, jak również wyzwaniami XXI, jakie stoją przed UE.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie rolę szkoły jako instytucji
wychowującej, na tle priorytetów i polityki edukacyjnej
UE.

SEU_K1_W01,
SEU_K1_W02,
SEU_K1_W05,
SEU_K1_W07

zaliczenie na ocenę

W2

Student zna i rozumie mechanizmy wpływu
społecznego i modelowania społecznego

SEU_K1_W05,
SEU_K1_W06,
SEU_K1_W09

zaliczenie na ocenę

W3

Student zna i rozumie strategie i kierunki rozwoju
polityki edukacji na lata 2021-2027

SEU_K1_W02,
SEU_K1_W05

zaliczenie na ocenę

SEU_K1_U01,
SEU_K1_U02,
SEU_K1_U06,
SEU_K1_U10

zaliczenie na ocenę

SEU_K1_K02,
SEU_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ samodzielnie poszukiwać
i selekcjonować informacje; planować własną pracę
i prezentować jej wyniki

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student potraﬁ z twórczym zaangażowaniem
współpracować w grupie, także pełnić rolę jej lidera.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

15

analiza problemu

10

przygotowanie eseju

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Szkoła jako instytucja wychowaująca

W1, W2, W3, U1, K1

2.

Polityka edukacyjna UE w kontekście wyzwań społecznych XXIw

W1, W2, W3, U1

3.

Mechanizmy modelowania społecznego. Psychologia i socjologia grup.

W1, W2, W3, U1, K1

Sylabusy
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4.

Analiza treści programowych w kontekście polityki edukacyjnej i społecznej UE

W1, W2, W3, U1, K1

5.

Treści jawne i treści ukryte w edukacji szkolnej.

W3, U1, K1

6.

Kompetencje kluczowe - kompetencje przyszłości

W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
prezentacja/esej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Moderne Multi-kulturelle Gesellschaften in Europa – die Dilemmanta von
Toleranz und Pluralismus
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.13C0.604f064be15f7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Niemiecki

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Podstawowym celem kursu jest ukazanie współczesnego społeczeństwa multikulurowego i jego problemów.
Poprzez zaprezentowanie tworzenie się zjawiska kultury w Europie oraz ukazanie współczesnego znaczenie
i specyﬁczny charakter kultury chcemy przygotować uczestników kursu do pracy badawczej nad kulturą
Europejską, ze szczególnym uwzględnieniem jego obecnego znaczenia dla człowieka i jego społeczńości jak
i ugruntowania wielokulturowości na przyjęciu tolerancji i pluralizmu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Absolwent zna i rozumie najistotniejsze dylematy
współczesnej cywilizacji, ze szczególnym
uwzględnieniem problemów państw wielokulturowych,
a także konieczności budowania społeczeństw
na zasadach tolerancji i pluralizmu. Absolwent zna
i rozumie w stopniu pogłębionym społeczne,
historyczne, ekonomiczne, ﬁlozoﬁczne uwarunkowania
procesów zachodzących obecnie na kontynencie
europejskim.

SEU_K1_W01,
SEU_K1_W10

egzamin ustny,
prezentacja

SEU_K1_U02

prezentacja

SEU_K1_K02

egzamin ustny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Absolwent potraﬁ we właściwy sposób dobierać źródła
i informacje w celu dokonania krytycznej oceny
i analizy istnienie państw wielokulturowych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Absolwent jest gotów do do krytycznej oceny
odbieranych treści i uznaje znaczenie wiedzy i nauki
w rozwiązywaniu problemów społecznych,
politycznych i ekonomicznych związanych
z występowaniem wielokulturowości
w społeczeństwach i państwach.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie referatu

30

przygotowanie do egzaminu

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Problematyka:
1. Od natury do społeczeństwa wielokulturowego.
Czym jest kultura i wielokulturowość? Ekscentryczny charakter człowieka i jego
natury. Kultura i wielokulturowość jako natura człowieka. Przejście od państwa
obywatelskiego do państwa wielokulturowego. Przemoc i wielkulturowość w
kulturze Europy – reﬂeksja nad kulturą jako sposobem eliminacji przemocy.
Wielokulturowość jako otwartość na innego.
2. Podstawy państwa wielo-kulturowego: tolerancja i pluralizm. Czy istnieje jedna
kultura w Europie? Rozważania na poziomie ﬁlozoﬁcznym, historycznym i
społecznym: a) aspekt ﬁlozoﬁczny: Wolność i autonomia człowieka jako podstawa
państwa wielokulturowego.Tolerancja i pluralizm jako podstawa wielokulturowości
– społeczeństwo, naród, kultura. Możliwości i zagrożenia społeczeństw
wiekulturowych. Mój stosunek do tego, co inne. Weilokulturowośc jako wyraz
szacunku dla kultury różnycch grup etnicznych. Dylematy wokół tożsamosci i
tolerancji. b) aspekt historyczny: Źródło wielokulturowości Europejskiej na
przykładzie Imperium Rzymskiego, Imperium Osmańskie (Mittelsystem),
Królestwo Habsburgów (Habsburgenreich). c) aspekt społeczny: migracja
zarobkowa, różnorodność etniczna i religijna. Zjawiska społeczne towarzyszące
tworzeniu państwa wielokulturowego. Integracja i imigracja. Tożsamośc narodowa
i wielokulturowość. Jedność w wielorodności czy wielorodność w jedności?

1.

W1, U1, K1

3. Społeczny i polityczny wymiar wielokulturowości. Zjawisko wielokulturowości z
perpsektywy społecznej i politycznej. Integracja i multi-kulturowość jako wyraz
tożsamości europejskiej. Model współczesnego państwa wielokulturowego i jego
zagrożenia: dezintegracja, wykluczenie, odrzucenie. Współczesne państwa
wielokulturowe: Kanada, USA, Szwajcaria, Francja i Niemcy –uwarunkowania
społeczne, historyczne i ﬁlozoﬁczne. Współczesne problemy społeczne a
wielokulturowość: integracja i proces globalizacja. Idea państwa wielokulturowego
i jego urzeczywistnienie. Czy model społeczeństwa wielokulturowego się
sprawdza? Przyszłość współczesnych społeczeństw wielokulturowych. Wielokulturowość jako fundament tworzącej się Unii Europejskiej.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Oral examination based on materials presented during the
egzamin ustny, prezentacja classes, as well as any material prepared by the student from a
newspaper or book on the issue of multiculturalism.
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National and Post-National Identity. Civil Society in Europe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.13C0.604b6d1884af0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The course will discuss the current processes of development of the European national and post-national
identities, as well as that of civil society. The key concept of citizenship will be discussed from four diﬀerent
prisms that would constitute important frames of analysis: (1) citizenship as social competence, (2) citizenship as
participation, (3) citizenship as dialogue, (4) citizenship and values. The main emphasis will be put on the relation
between citizenship and identity. During the course we will discuss the processes of construction of collective
identity on diﬀerent levels: local, regional, national, and European. Particular attention will be given to the
process of decomposition of traditional identities and construction of new types of late modern/postmodern
identiﬁcations, transgressing boundaries and re-negotiating frames of reference.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

EK1: The student has ordered and extended
knowledge of the terminology used in the Humanities
and Social Sciences. (K_W03 +) EK2: (K_W15+++)
The student has extended knowledge of various forms
of social structures and civil society institutions and
the interconnections between them.

SEU_K1_W01

esej

EK3: The student has the ability to read with
comprehension and critically analyse texts pertinent
to European studies and have the ability to compare
them to texts presenting diﬀerent views on the
SEU_K1_U01
subject, confront them and draw his or her own
conclusions. (K_U02++) EK4: The student is capable of
critical analysis, evaluation and synthesis of new and
complex ideas. (K_U05+)

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

EK5: The student has the ability to follow and critically
interpret phenomena and problems in contemporary
European societies with respect to European political
culture and European identities. (K_U16+++)

SEU_K1_K01

esej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza problemu

30

pozyskanie danych

20

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

280 / 465

1. Introduction. Key concepts explained
2. Cultural construction of identity
3. Nations and nationalisms in Europe
4. European civil society - fundaments, constituents, challenges
5. Nation, citizenship and multiculturalism
6. Participative citizenship and civil society
7. Contemporary nationalisms in Europe
1.

8. Eﬀects of transformation in CEE

W1, U1, K1

9. The rise of populism in Europe
10.National identities and civil society in CEE - past and present
11.Identity and politics of diﬀerence
12.Democracy, identity and trust
13.European demos and European identity
14.European heritage and identity
15.Citizenship and globalisation

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
essay

Wymagania wstępne i dodatkowe
no

Sylabusy
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NATO – Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.13C0.6059c9d658125.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs ma przekazać gruntowną wiedzę na temat Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO), jednej z najważniejszych
wojskowych i politycznych organizacji współczesnego świata. Omówiona zostanie historia, struktura i zasady
funkcjonowania Sojuszu a także w podstawowym stopniu działalność Sojuszu w ostatnich latach (reagowanie
na wyzwania współczesnego świata, misje, partnerstwo). Oprócz tego, wobec aktualności pytania „co dalej
z NATO?”, przedmiot ma zapoznać uczestników z wybranymi koncepcjami i prognozami na ten temat.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

okoliczności powstania, zasady funkcjonowania,
koncepcje strategiczne i strukturę organizacyjną
Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO).

SEU_K1_W03,
SEU_K1_W05

egzamin pisemny / ustny

W2

problemy i wyzwania, przed którymi stało i stoi NATO,
sposoby radzenia sobie z nimi, aktywność
dostosowawczą Organizacji oraz najważniejsze
operacje i formy współpracy z partnerami.

SEU_K1_W04,
SEU_K1_W05

egzamin pisemny / ustny

U1

korzystać z posiadanej wiedzy na temat NATO
i problemów bezpieczeństwa stojących przez Europą
dla analizowania i rozwiązywania problemów
pojawiających się w pracy zawodowej oraz w celu
formułowania sądów, argumentowania
i prognozowania w trakcie rozmów i debat mających
miejsce w codziennych kontaktach międzyludzkich.

SEU_K1_U02,
SEU_K1_U03

egzamin pisemny / ustny

U2

samodzielnie wzbogacać, uzupełniać i aktualizować
posiadaną wiedzę korzystając ze źródeł informacji
poznanych na zajęciach, krytycznie odnosząc się
do opinii medialnych i deklaracji politycznych.

SEU_K1_U01,
SEU_K1_U07

egzamin pisemny / ustny

SEU_K1_K03

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykorzystania posiadanej wiedzy i umiejętności
w życiu zawodowym, w działalności społecznej lub
politycznej.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

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.

Historia NATO; przyczyny, powstanie i rozwój Sojuszu do lat 80. XX w.

W1, U1, U2

Sylabusy
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2.

Ewolucja NATO w reakcji na upadek bloku wschodniego i pojawienie się nowych
wyzwań.

W1, W2, U1, U2, K1

3.

Kryzysy i problemy jako chleb powszedni Sojuszu; analiza przypadków
historycznych i współczesnych.

W2, U1, U2, K1

4.

Ewolucja strategii NATO od powstania do końca zimnej wojny.

W1, W2, U1, U2

5.

Ewolucja strategii NATO w okresie pozimnowojennym; współczesne wyzwania dla
koncepcji strategicznej Sojuszu.

W1, W2, U1, U2, K1

6.

Proces podejmowania decyzji; organy polityczne, cywilne i wojskowe.

W1, U1, U2

7.

Wojskowe struktury dowodzenia.

W1, U1, U2

8.

Siły zbrojne w dyspozycji NATO i sposób ich użycia; obecność Sojuszu na
terytorium jego wschodnich członków.

W1, U1, U2

9.

Organizacje, agencje, programy i projekty; organizacje parlamentarne i
pozarządowe w pracy Sojuszu.

W1, U2

10.

Wspólne zasoby ﬁnansowe, budżet NATO.

W1, W2, U1, U2, K1

11.

Interoperacyjność i standaryzacja; koncepcja Smart Defence oraz Multinational
Capability Cooperation.

W1, U2

12.

Otwartość NATO (proces rozszerzania się NATO i jego ograniczenia), formy
współpracy z państwami nie będącymi członkami.

W1, W2, U1, U2, K1

13.

Współpraca z ONZ i wybranymi partnerami, NATO a UE (Wspólna Polityka
Bezpieczeństwa i Obrony).

W1, W2, U1, U2, K1

14.

Misje i operacje Sojuszu od lat 90. po dziś dzień.

W1, W2, U1, U2, K1

15.

Znaczenie NATO dla równowagi strategicznej i bezpieczeństwa zbiorowego.
Przyszłość Sojuszu Północnoatlantyckiego.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Wykład kończy egzamin, obejmujący tematykę zajęć (egzamin
testowy). W wyjątkowych przypadkach może się odbyć egzamin
ustny. W drugim terminie egzamin jest zawsze egzaminem ustnym.
egzamin pisemny / ustny Jeśli student aktywnie uczestniczył w zajęciach, zwłaszcza gdy jego
aktywność wnosiła istotne treści merytoryczne, to podnosi to ocenę
końcową o jeden stopień względem oceny z egzaminu (chyba że
egzamin już został ukończony z najwyższą możliwą oceną).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Przydatna znajomość języka angielskiego, francuskiego lub rosyjskiego.

Sylabusy
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Niemcy 20/21. Historia-społeczeństwo-polityka-kultura Niemiec
na przełomie XX i XXI wieku.
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.13C0.604f03a6a95b8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15, wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studenta z poszerzoną wiedzą z zakresu informacji o Niemczech, w szczególności
w XXI wieku z punktu widzenia wydarzeń historycznych, przemian zachodzących w społeczeństwie niemieckim,
jego kulturze i w aspekcie polityki zagranicznej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

ogólne fakty, zjawiska, zależności zachodzące
w Niemczech XX wieku i współczesnych w kontekście
europejskim; metodologię badań, teorie wyjaśniające
zjawiska w społeczeństwie, kulturze, polityce Niemiec
20/21;problemy cywilizacyjne, społeczne, polityczne
Niemiec20/21;uwarunkowania procesów zachodzących
na kontynencie europejskim w powiązaniu z sytuacją
Niemiec w XX i XXI wieku

SEU_K1_W01,
SEU_K1_W02,
SEU_K1_W05,
SEU_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

SEU_K1_U01,
SEU_K1_U02,
SEU_K1_U03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

SEU_K1_K01,
SEU_K1_K02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wyszukiwać, selekcjonować, identyﬁkować i poddawać
krytycznej analizie źródła oraz informacje pisane
i elektroniczne związane z dyscyplinami nauki
właściwymi na kierunku studiów; wykrywać zależności
między poszczególnymi procesami społecznymi,
kulturowymi, politycznymi, historycznymi
i ekonomicznymi na obszarze Europy w perspektywie
przeszłości i współczesności

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznego podejścia do posiadanej wiedzy, uznaje
jej znaczenie w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

wykład

15

przygotowanie do ćwiczeń

30

analiza źródeł historycznych

20

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

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

Niemcy po II wojnie światowej
1.

W1, U1, K1
Upadek III Rzeszy;skutki wojny dla państwowości niemieckiej;podział na strefy

Sylabusy
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Powstanie państwa Republiki Federalnej Niemiec (BRD)
2.

W1, U1, K1
Nowe zachodnioniemieckie państwo;budowa struktury państwa
Powstanie państwa Niemieckiej Republiki Demokratycznej (DDR)

3.

W1, U1, K1
Nowe wschodnioniemieckie państwo;budowa struktury państwa
Państwo RFN (BRD) w relacjach transatlantyckich

4.

W1, U1, K1
Integracja europejska a USA; relacje RFN-USA
Państwo NRD (DDR) jako kraj demokracji ludowej

5.

W1, U1, K1
Powiązania gospodarcze, polityczne z ZSRR i innymi krajami demokracji ludowej
Rozwój równoległy. Dwa państwa niemieckie po obu stronach żelaznej kurtyny

6.

W1, U1, K1
Niemcy i marka ''Volkswagen''
Rozwój równoiległy. Dwa państwa niemieckie po obu stronach żelaznej kurtyny

7.

W1, U1, K1
Niemcy i marka ''Trabant''

8.

Społeczeństwo zachodnioniemieckie i wschodnioniemieckie

W1, U1, K1

Polityka zagraniczna dwóch państw niemieckich w XX wieku
9.

W1, U1, K1
Polityka zagraniczna zjednoczonych Niemiec

10.

W1, U1, K1
Never again;never alone
Niemcy w Unii Europejskiej i na świecie

11.

W1, U1, K1
Penetracja świata przez Niemcy

12.

Wessis i Ossis-jeden naród, dwa społeczeństwa

W1, U1, K1

13.

Społeczeństwo niemieckie multi-kulti

W1, U1, K1

14.

Niemcy w epoce Angeli Merkel i wobec wyzwań XXI wieku

W1, U1, K1

15.

Obraz Niemca i Niemców na przełomie XX/XXI wieku

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę, prezentacja case study

wykład

egzamin pisemny

exam

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagań wstępnych brak. Warunkiem zaliczenia kursu jest uczestnictwo w zajęciach z możliwością opuszczenia dwóch
spotkań bez konsekwencji.

Sylabusy
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On Virtue in Politics. Past, Present, Future
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.13C0.604dccde9d65a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

The aim of the course is to familiarize students with selected issues of political philosophy in the context of its
relationship to the issue of virtue (excellence).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

SEU_K1_W03

egzamin pisemny,
egzamin ustny, esej
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

SEU_K1_U02

egzamin pisemny,
egzamin ustny, esej

SEU_K1_K01

egzamin pisemny,
egzamin ustny, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

35

uczestnictwo w egzaminie

5

przygotowanie eseju

40

konsultacje

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

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.

A series of lectures on the theoretical and practical meaning of virtue in politics.
It will begin with careful analysis of the very concept of „virtue”, which has lost
much of its original meaning. And this original meaning, known at least since the
times of ancient Greece, is or might be politically important. For the Greeks,
(fulﬁlled) virtue was a excellence of human existence, a certain state or condition
we are obliged to achieve. And it was obvious to them that teaching and
practising such a virtue should be the highest end of political life. In the course, I
am going to demonstrate that modern politics rejects this goal more or less
consciously, maintaining that virtue is irrelevant or even dangerous (at least
potentially) to public matters

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, dyskusja

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, egzamin ustny, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
The condition for admission to the exam is a positive
grade of a obligatory essay.
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Pensiero politico europeo
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.13C0.604dd101b391c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Włoski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15, wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Il corso analizzerà la storia dell'idea d’Europa e delle più importanti riﬂessioni politiche sull’unità europea dell’età
moderna e contemporanea, allo scopo di illustrare i vari percorsi intellettuali che hanno portato al superamento
del concetto della frammentazione continentale ed al progressivo aﬀermarsi dell'identità europea. Nella seconda
parte del corso saranno trattate le critiche dell`UE e del processo dell`integrazione europea avanzate dai partiti e
movimenti euroscettici e eurorealisti contemporanei europei.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

EK3 student umie wyszukiwać, selekcjonować
i poprawnie wykorzystać informacje, stosując
odpowiedni dobór źródeł, umie zastosować
odpowiednią gradację wykorzystywanych źródeł
(K2_U01 + +)

SEU_K1_W02

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

SEU_K1_U01

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

SEU_K1_K02,
SEU_K1_K03

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

EK4 student posiada umiejętność merytorycznego
argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych
autorów, a także z poszanowaniem odmiennego
zdania innych uczestników dyskusji (K2_U06 + + +)

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

EK6: student ma świadomość poziomu swojej wiedzy
i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego
dokształcania się pod względem zawodowym i rozwoju
osobistego, potraﬁ wyznaczyć kierunki własnego
rozwoju (K2_K01 +)

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

15

wykład

15

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

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.

L’idea d’Europa ed il concetto dell’unità europea nel corso dei secoli.

W1, U1, K1

2.

L'idea degli Stati Uniti d'Europa dell'800 e del '900.

W1, U1, K1

3.

La dottrina del paciﬁsmo e il pensiero di Kant,

W1, U1, K1

4.

Il concetto del nazionalismo del XIX e del XX secolo in rapporto con l`idea degli
Stati Uniti d`Europa.

W1, U1, K1

Sylabusy
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5.

I più signiﬁcativi progetti dell’integrazione europea durante il periodo interbellico
(il pensiero dei federalisti inglesi, il progetto del Paneuropa, l’idea di Mitteleuropa,
l'idea jagellonica) ed il loro rapporto con i regimi autoritari e totalitari dell’epoca;

W1, U1, K1

6.

Il federalismo europeo ed i suoi principali esponenti durante la Resistenza ed in
seguito alla II guerra mondiale.

W1, U1, K1

7.

Progetti dell’integrazione europea dei “Padri Fondatori” (Jean Monnet, Robert
Schumann, Alcide De Gasperi);

W1, U1, K1

8.

Il modello confederale e l'idea d'Europa di Charles De Gaulle,

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Studenti non frequentanti sono pregati di concordare con la
docente il programma dell`esame.

ćwiczenia

prezentacja

wykład

egzamin pisemny / ustny Presentazione + esame orale

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka włoskiego na poziomie przynajmniej B1

Sylabusy
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Polityka edukacyjna UE
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.13C0.6050757f478ad.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Pedagogika

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0188Interdyscyplinarne programy i kwaliﬁkacje
związane z edukacją

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15, wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z polityką edukacyjną UE i jej poszczególnymi aspektami: priorytety edukacyjne, wybrane
dyrektywy i rozporządzenia KE, struktury systemów edukacyjnych wybranych państw UE, prawa człowieka
w edukacji szkolnej, kształcenie nauczycieli, programy edukacyjne UE.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie założenia polityki edukacyjnej
UE oraz Polskiego systemu edukacyjnego

SEU_K1_W01,
SEU_K1_W02,
SEU_K1_W03,
SEU_K1_W05,
SEU_K1_W07

W2

Student posiada podstawową wiedzę o zakresie
i działaniu wspólnych polityk Unii Europejskiej i ich
wpływu na rolę i pozycję Unii Europejskiej w systemie
stosunków międzynarodowych

SEU_K1_W01,
SEU_K1_W02,
SEU_K1_W03,
SEU_K1_W05,
SEU_K1_W06

zaliczenie na ocenę

SEU_K1_U01,
SEU_K1_U02,
SEU_K1_U03,
SEU_K1_U06

zaliczenie na ocenę

SEU_K1_K02,
SEU_K1_K03,
SEU_K1_K04

zaliczenie na ocenę

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student posiada podstawowe umiejętności badawcze,
obejmujące formułowanie i analizę problemów
badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych,
opracowanie i prezentację wyników, pozwalające
na rozwiązywanie problemów w zakresie dziedzin
nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla
europeistyki; posiada umiejętność przygotowania
wystąpienia ustnego, mogącego stanowić zarówno
wynik pracy indywidualnej, jak i grupowej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student potraﬁ efektywnie pracować indywidualnie,
jak również współdziałać i pracować w grupie,
przyjmując w niej różne role; potraﬁ precyzyjnie
wyznaczyć cele działania oraz ustalić kolejność ich
realizacji, nadając im różne priorytety

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

15

wykład

15

analiza dokumentów programowych

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Polityka edukacyjna UE

1.

W1, U1, K1

2.

Priorytety edukacyjne UE

W2, U1, K1

3.

Systemy edukacyjne UE

W2, U1

4.

Edukacja na rzecz praw człowieka i polityki antydyskryminacyjnej

W1, W2, U1, K1

5.

Treści podręczników szkolnych w kontekście wyzwań edukacji XXIw

W2, U1, K1

6.

Edukacja dla Europy, w Europie i o Europie

W1, W2, U1, K1

7.

Edukacja wielokultuowa i multikulturowa

W1, W2, U1, K1

8.

Programy edukacyjne UE

W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, inscenizacja, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

zaliczenie na ocenę

aktywny udział w zajęciach

wykład

zaliczenie na ocenę

prezentacja/esej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.

Sylabusy
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Relacje polsko-żydowskie w czasie okupacji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.13C0.604b2dd367098.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student knows the history of the relationship between Poles and Jews during the war and their consequences in
the modern world.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student knows the history of the relationship between
Poles and Jews during the war and their consequences
in the modern world.

SEU_K1_W02

esej, prezentacja
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Umiejętności – Student potraﬁ:
Student is able to independently assess the
importance and impact of the historical events on
contemporary society.

U1

SEU_K1_U03

esej, prezentacja

SEU_K1_K02

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Student is ready to critically evaluate the policy
related to historical issues.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie eseju

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.

The course will cover the most important aspects of Polish-Jewish relations during
the Second World War

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
presentation and essay

Wymagania wstępne i dodatkowe
no requirements

Sylabusy
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Rosja w stosunkach międzynarodowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.13C0.6059cb0caf083.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs ma przekazać gruntowną wiedzę na temat miejsca Rosji w stosunkach międzynarodowych, jej polityki
zagranicznej i stosunków z innymi państwami oraz organizacjami międzynarodowymi. Zostaną również omówione
czynniki mające wpływ na rosyjską politykę zagraniczną: potencjał państwa, specyﬁka gospodarki, realny ustrój
polityczny, czynniki historyczne, rola sił specjalnych i sił zbrojnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

299 / 465

Student posiada wiedzę na temat polityki zagranicznej
Rosji (determinanty, zasady organizacyjne, koncepcje
i strategie, priorytety, problemy), jej stosunków
z innymi państwami i organizacjami
międzynarodowymi w okresie pozimnowojennym.

SEU_K1_W04,
SEU_K1_W05,
SEU_K1_W10

egzamin pisemny / ustny

U1

Student potraﬁ korzystać z wiedzy na temat Rosji i jej
polityki zagranicznej dla analizowania i rozwiązywania
problemów pojawiających się w nauce, pracy
zawodowej oraz w celu formułowania sądów,
argumentowania i prognozowania w trakcie rozmów
i debat mających miejsce w codziennych kontaktach
międzyludzkich.

SEU_K1_U02,
SEU_K1_U09,
SEU_K1_U10

egzamin pisemny / ustny

U2

Student potraﬁ samodzielnie wzbogacać, uzupełniać
i aktualizować posiadaną wiedzę korzystając ze źródeł
informacji poznanych na zajęciach, krytycznie
odnosząc się do opinii medialnych i deklaracji
politycznych.

SEU_K1_U01,
SEU_K1_U02,
SEU_K1_U07,
SEU_K1_U10

egzamin pisemny / ustny

SEU_K1_K02,
SEU_K1_K03

egzamin pisemny / ustny

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do wykorzystania posiadanej
wiedzy i umiejętności w edukacji, życiu zawodowym,
w działalności społecznej lub politycznej.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

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.

Federacja Rosyjska - zagadnienia wstępne: podstawowe dane statystyczne w
układzie porównawczym; rozwój historyczny; Rosja jako imperium; Rosja a ZSRR;
podstawy ustrojowe, liderzy, instytucje uczestniczące w polityce zagranicznej.

W1

Sylabusy
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2.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych FR (MID): historia, ministrowie; struktura;
instytucje podległe MID; stosunki i placówki dyplomatyczne; Rosja jako
spadkobierca ZSRR na arenie międzynarodowej.

W1, U1, U2, K1

3.

Pozycja gospodarcza Rosji na świecie (statystyki, dynamika); specyﬁka
gospodarcza Rosji (wprowadzenie).

W1, U1, U2

4.

Specyﬁka gospodarki rosyjskiej c.d.: otwartość, surowcowa specjalizacja,
znaczenie eksportu, uzależnienie od eksportu surowców i towarów nisko
przetworzonych, wrażliwość na kryzysy, czysty grant a PKB, skutki proﬁcytu;
szanse modernizacji, stagnacja.

W1, U1, U2, K1

5.

Polityka zagraniczna Rosji – podstawowe dokumenty (ogólne omówienie);
szczegółowa analiza Koncepcji polityki zagranicznej FR, Strategii Bezpieczeństwa
Narodowego FR, Doktryny Wojskowej FR, innych ważnych wypowiedzi polityków.

W1, U1, U2, K1

6.

Polityka Rosji na obszarze postsowieckim: WNP, integracja z Białorusią.

W1, U1, U2

7.

Unia Celna i Eurazjatycki Związek Gospodarczy; inne organizacje i inicjatywy
integracyjne na obszarze postsowieckim; ocena polityki Rosji; rola państw spoza
regionu.

W1, U1, U2, K1

8.

Stosunki rosyjsko-amerykańskie (USA): historia, porównanie państw, stosunki
gospodarcze, polityczne; kwestie sporne; najnowsze wydarzenia; traktaty
rozbrojeniowe i ich utrata znaczenia; konfrontacja we wzajemnych stosunkach.

W1, U1, U2, K1

9.

Polityka europejska Rosji: stosunki wielostronne (OBWE, Rada Europy, NATO) i
dwustronne (główni partnerzy: Niemcy, Francja, Włochy); perspektywy.

W1, U1, U2

10.

Stosunki UE-Rosja: historia, porównanie, podstawowe dokumenty, PCA, szczyty,
strategiczne stosunki, 4 wspólne przestrzenie, nieudane Partnerstwo dla
Modernizacji; pomoc UE, wymiana gospodarcza; historyczne i obecne problemy w
stosunkach wzajemnych; sankcje.

W1, U1, U2, K1

11.

Koncepcja BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, Pd. Afryka): perspektywy,
problemy, stan stosunków, opinie; stosunki Rosji z Chinami i Indiami; stosunki
rosyjsko-japońskie: historia, stan obecny; przyczyny słabej współpracy; konﬂikt o
Południowe Kuryle; perspektywy.

W1, U1, U2, K1

12.

Stosunki Rosji z innymi, wybranymi państwami (Bliski Wschód); ONZ i inne
organizacje międzynarodowe, G8, G20; walka o świat wielobiegunowy; ocena
polityki rosyjskiej w tym zakresie.

W1, U1, U2, K1

13.

Polityka bezpieczeństwa i siły zbrojne: ZSRR i jego spuścizna, niewypowiedziane
wojny ZSRR w okresie zimnej wojny; porównanie pozycji i doktryn sowieckich i
rosyjskich; siły zbrojne Rosji; reforma sił zbrojnych; problemy sił zbrojnych;
obecność wojskowa Rosji poza jej granicami; rola przemysłu zbrojeniowego i
eksportu uzbrojenia.

W1, U1, U2, K1

14.

Rosnąca rola sił zbrojnych w polityce zagranicznej Rosji, rosyjski ekspansjonizm,
rewizjonizm i rewanżyzm, rosnąca skłonność Rosji do używania siły w stosunkach
międzynarodowych; Rosja a "zamrożone konﬂikty" na obszarze postsowieckim,
konﬂikt Rosji z Gruzją, agresja wobec Ukrainy, udział Rosji w wojnie domowej w
Syrii, aktywność wojskowa w Libii, Republice Środkowej Afryki i Wenezueli.

W1, U1, U2, K1

15.

Rola służb i działań specjalnych w polityce zagranicznej Rosji, działania
hybrydowe, stosowanie metod hackerskich przeciw innym państwom, "wojny"
propagandowe. Perspektywy Rosji na arenie międzynarodowej.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Wykład kończy egzamin, obejmujący tematykę zajęć (egzamin
testowy). W wyjątkowych przypadkach może się odbyć egzamin
ustny. W drugim terminie egzamin jest zawsze egzaminem ustnym.
egzamin pisemny / ustny Jeśli student aktywnie uczestniczył w zajęciach, zwłaszcza gdy jego
aktywność wnosiła istotne treści merytoryczne, to podnosi to ocenę
końcową o jeden stopień względem oceny z egzaminu (chyba że
egzamin już został ukończony z najwyższą możliwą oceną).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Przydatna znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego.

Sylabusy
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Smaki wielokulturowości w Europie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.13C0.604f07022b055.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem prowadzonych zajęć jest ukazanie tradycji wielokulturowej w Europie na przykładzie kształtowania się
smaków w jej kulturze. Przedstawienie w jaki sposób kształtowały się gusta i wrażliwość na smak na gruncie
migracji różnego rodzaju kultur. Poprzez ukazanie tradycji kształtowania się smaków i gustów znalezienie
odpowiedzi na pytania o podstawę wielokulturowości w kulturze europejskiej oraz pokazanie procesu tworzenia
się kultury kulinarnej w regionach i państwach. Celem zajęć jest także zastanowienie się, w jaki sposób procesy
te mogą wpływać na współczesne problemy wynikające z procesów migracji w Europie oraz proces globalizacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Absolwent zna i rozumie znaczenie uporządkowanej
wiedzy dotyczącej powiązań między naukami
politycznymi, ekonomią, prawem, historią, socjologią,
literaturoznawstwem, oraz pozostałymi dziedzinami
nauk humanistycznych i społecznych, w szczególności
dotyczących problematyki wielokulturowości i kultury
smaku, która jest dobrym przykładem jak
wielokulturowość może służyć człowiekowi
w społecznościach lokalnych jak i globalnie.

SEU_K1_W01,
SEU_K1_W06,
SEU_K1_W10

egzamin ustny,
prezentacja

SEU_K1_U02,
SEU_K1_U10

egzamin ustny,
prezentacja

SEU_K1_K01

egzamin ustny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Absolwent potraﬁ formułować problemy badawcze
i badać procesy polityczne, społeczne, historyczne,
kulturowe i ekonomiczne w wymiarze europejskim
dotyczący kultury smaku i jej wykorzystaniem
we współczesnym, globalnym świecie.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Absolwent jest gotów do konieczności ochrony
dziedzictwa kulturowego, historycznego i społecznego
Europy związanego z jego różnorodnością
i wielokulturowością.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie do zajęć

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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W ramach kursu poruszane będą następujące tematy:
1. Różne znaczenia i rodzaje pojęcia smaku: smak jako doznanie estetyczne,
etyczne i epistemologiczne świata otaczającego. Zmysł wzroku i słuchu jako
czynnik kształtujący gusta. Smak i powonienie i ich wpływ na odbiór świata
zewnętrznego. Czy jesteśmy istotami zdominowanymi przez zmysł wzroku i
słuchu? „Smak” jako czynnik kształtujący gusta (smak łączy i smak dzieli).
Subiektywny charakter treści oddziałujących na zmysły i proces ich obiektywizacji.
Europejski świat smaków.
2. Smak jako wyraz tradycji Europejskiej opartej na wielokulturowości.
Wielokulturowy charakter tradycji smaku w kulturze Europejskiej. Napływ i
kultywowanie tradycji pochodzących z różnych regionów geograﬁcznych.
Uniwersalne wartości estetyczne, etyczne oraz poznawcze i ich ekspresja w
świecie zmysłów.
3. Przenikanie się tradycji kulinarnych w świecie. Kształtowanie się gustów w
kuchni europejskiej. Napływ nowych produktów: ziół, przypraw, warzyw i owoców.

1.

W1, U1, K1

4. Wymiana handlowa i wydarzenia historyczne jako czynnik wpływający na
zmiany kulturowe i tradycję kulinarną. Wpływ wydarzeń historycznych na
kształtowanie się gustów kulinarnych w Europie. Tradycja wielokulturowości w
Europie w dobie monarchii. Powstawanie kuchni regionalnych i narodowych. XVIIIwieczne kształtowanie się kuchni narodowych. Powstawanie państw narodowych i
ich wpływ na tworzenie tradycji kulinarnej w Europie.
5. Globalizacja jako sposób popularyzacji tradycji lokalnych oraz powrót do
tradycji wielokulturowej.
6. Analiza wybranych tekstów zajmujących się kształtowaniem gustów i
wielokulturowości w Europie.
7. Kształtowanie się kuchni regionalnej na gruncie wydarzeń historycznych.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia kursu jest aktywna obecność na zajęciach,
przygotowanie referatu na temat kuchni regionalnej, jak również
egzamin ustny, prezentacja
udział w dyskusji panelowej kończącej kurs. Kurs kończy się
egzaminem w formie ustnej.
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The (New) Museum
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.13C0.604dc83d652bf.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0200Programy i kwaliﬁkacje związane ze sztuką i
przedmiotami humanistycznymi nieokreślone dalej

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

The course discusses evolution of museums from temples preoccupied mainly with objects, conservation and
buildings to modern-day forums dominated by social function.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym
społeczne, historyczne, ekonomiczne, ﬁlozoﬁczne
i prawne uwarunkowania procesów zachodzących
obecnie na kontynencie europejskim w kontekście ich
muzealizacji

SEU_K1_W01

projekt, prezentacja

U1

Absolwent potraﬁ korzystać z posiadanej wiedzy
z dyscyplin właściwych dla kierunku aby formułować,
analizować, prognozować i rozwiązywać problemy
badawcze dotyczące kontynentu europejskiego, także
złożone i nietypowe, dobierając do tego odpowiednie
metody i narzędzia badawcze a także odpowiednie
techniki ICT

SEU_K1_U01

projekt

U2

Absolwent potraﬁ we właściwy sposób dobierać źródła
i informacje w celu dokonania krytycznej oceny,
analizy i syntezy a także twórczej interpretacji
wybranych wytworów kultury, w szczególności kultury
europejskiej

SEU_K1_U02

projekt

U3

Absolwent potraﬁ komunikować się na tematy
specjalistyczne oraz prowadzić debatę na tematy
związane z kontynentem europejskim, jego miejscem
i rolą we współczesnej polityce, gospodarce, przy
wykorzystaniu terminologii naukowej właściwej dla
studiów muzealnych

SEU_K1_U03

projekt, prezentacja

SEU_K1_K01

projekt

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Absolwent jest gotów do do krytycznej oceny
odbieranych treści i uznaje znaczenie wiedzy i nauki –
właściwych dla kierunku studiów - w rozwiązywaniu
problemów społecznych, politycznych
i ekonomicznych związanych bezpośrednio lub
pośrednio z Europą - w wymiarze międzynarodowym,
regionalnym czy lokalnym

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie projektu

60

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
The course discusses evolution of museums from temples preoccupied mainly
with objects, conservation and buildings to modern-day forums dominated by
social function.
“Museums are democratising, inclusive and polyphonic spaces for critical dialogue
about the pasts and the futures” – this is the beginning of the new museum
deﬁnition that was discussed at the ICOM’s (International Council of Museums)
Extraordinary General Assembly that took place in Kyoto in 2019. Although the
deﬁnition was not adopted and discussion on the changes continues, it is a clear
sign that museums see their responsibilities in a new dimension, more relevant
for contemporary needs, expectations and demands.
The course will bring up debates carried out in the museum world throughout the
20th and 21st centuries, regarding the ‘new museology’, ecomuseum, postmuseum and more. They will be discussed in the context of projects and
strategies introduced by various types of museums. Ideas raised in the mid-20th
century prove to be timely and relevant for museums today, since contemporary
museum discourse puts an emphasis on participation, inclusiveness, community
and activism.

1.

W1, U1, U2, U3, K1

Students will critically analyze those changing concepts in the process of group
discussions – whenever possible classes will be held in various museums. A
number of meetings with museum professionals and joint discussions about
various aspects of museum functioning will be an integral part of the course.
Throughout the course students will work on group projects which will be an
opportunity to test in practice the idea of participatory museum. Projects will be
realized with one of the museums in Krakow and will become part of their public
programmes (depending on the situation – on-site or on-line). In this project
students will build up their research and interpretation skills, drawing on their
knowledge and research experience from various disciplines they represent and
making references to their diverse interests, they will also develop their public
presentation skills and practice collaboration and teamwork.
No prior knowledge in the ﬁeld of museum studies or art is required – the project
is aimed to build up competences. The course will have discursive character –
active participation in these discussions is a requirement.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
warsztaty

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

projekt, prezentacja active participation in class, short presentations, ﬁnal project
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The European Convention on Human Rights
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.13C0.604b43699a4ec.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

The course has an introductory, yet comprehensive character. It aims to provide students with basic knowledge
on the Convention, its control system and case law of the ECtHR. Having completed the course, the student will
be able to apply the Convention to various areas of social life and to read ECtHR’s judgments.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

309 / 465

W1

has extended, ordered knowledge about the various
sub-disciplines of European Studies (law, political
science, economics, history, society and culture) in
addition to deepened knowledge of his or her chosen
sub-discipline.

SEU_K1_W03

egzamin pisemny

W2

has extended knowledge about international public
law, European Union law as well as that of the Council
of Europe, including human rights law.

SEU_K1_W05

egzamin pisemny

U1

has enhanced research skills which include
formulating and analyzing research problems,
choosing appropriate research methods and
techniques, presenting and disseminating the results
of research which allows to resolve problems in the
ﬁeld of European Studies

SEU_K1_U03

egzamin pisemny

U2

is capable of critical analysis, evaluation and synthesis
of new and complex ideas

SEU_K1_U01

egzamin pisemny

SEU_K1_K03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

can apply his or her knowledge and understanding in
occupational contexts

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

analiza aktów normatywnych

30

analiza orzecznictwa

30

przygotowanie do egzaminu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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I. Introduction and general information.

1.

Signiﬁcance of the ECHR. Historical context: origins of the Convention, its
preparation, adoption, and coming into force. The ECHR as an international
W1, W2, U1, U2, K1
agreement compared with other human rights treaties. Preamble and basic
principles of the ECHR. Its structure and additional protocols. Law of the ECHR and
its constitutionalisation. Evolution of the ECHR law, Protocol No. 11 and the
Interlaken Process.
II. System of the ECHR.
Legal character of the Convention. Accession to the ECHR. Reservations and
interpretative declarations. Withdrawal from the ECHR. The ECHR as customary
law. Art. 1 ECHR: the notion of jurisdiction. Positive obligations of states. Position
of the ECHR in domestic legal orders.
Interpretation of the Convention. The purpose and object of the ECHR. The
principle of eﬀective human rights protection. The ECHR as a “living instrument”:
dynamic interpretation. Autonomous concepts in ECtHR’s case law. Margin of
appreciation. Absolute rights. Limitative clauses.

2.

ECHR control mechanism. Evolution of Strasbourg control mechanisms.
Composition and functioning of the ECtHR. Individual applications. Inter-state
applications. Conditions of admissibility of applications.

W1, W2, U1, U2, K1

Jurisdiction of the ECtHR. Personal jurisdiction: the scope of states’ responsibility,
the notion of a victim. Material jurisdiction. Temporal jurisdiction: the concept of
continuous violation. Territorial jurisdiction: extraterritorial application of the
ECHR. Derogations of rights and freedoms in special circumstances.
Proceedings before the ECtHR. Role, structure and character of ECtHR’s rulings.
Case law databases. Execution of judgments. Advisory opinions.
The ECHR and the European Union. The Convention in Community / EU law.
Cooperation between the ECtHR and the CJEU. Indirect responsibility of the EU for
violating the ECHR. The accession of the EU to the ECHR.

Sylabusy
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III. Material content of the ECHR as interpreted by the European Court of Human
Rights.
Art. 2, Protocols 6 and 13. Protection of life. Material and procedural obligations of
states. Death penalty. Euthanasia and abortion. Use of force by the state.
Protection of life and healthcare.
Art. 3. Prohibition of torture, inhuman or degradating treatment or punishment.
The notions of torture and inhuman or degradating treatment. Responsibility for
prisoners. Deportation and extradition under ECHR protection.
Art. 4. Prohibition of slavery and forced labour. The notions of forced and
compulsory labour, acceptable exceptions.
Art. 5. The right to personal freedom and security. Deprivation of liberty,
detention, arrest. Legal measures and compensation.
Art. 6, 13. Right to a fair trial. Right to an eﬀective legal remedy. Procedural
guarantees, presumption of innocence. Reasonable length of proceedings.
Art. 7. Non-retroactivity in criminal law. Nullum crimen sine lege. Nulla poena sine
lege.
Art. 8. Protection of family and private life. The notions of family life and private
life. Protection of domicile.

3.

W1, W2, U1, U2, K1

Art. 9. Freedom of thought, conscience and religion. Admissible exceptions,
limitative clauses.
Art. 10. Freedom of speech. Rights of journalists. Situation of politicians and public
functionaries.
Art. 14, Protocol No. 12. Prohibition of discrimination.
Art. 1, Prot. No. 1. Protection of property. The notion of property, scope of
protection. Conditions of expropriation.
Art. 2, Prot. No. 1. Right to education. Freedom of conscience and upbringing
against state intervention into the content of education.
Art. 3, Prot. No. 1. Right to free elections. The notion of a legislative body.
Principles of free election.
Art. 2-4, Prot. No. 4, Art. 1, Prot. No. 7. Freedom of movement. Principles of
extradition. Procedural guarantees.
Art. 2-4, Prot. No. 7. Guarantees in criminal law.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Written exam consisting of two parts: I. multiple choice test concerning
the material from lectures (no additional materials are allowed during this
part), II. case analysis concerning a judgment of the ECtHR.

312 / 465

Tolerancja europejska wobec zagrożeń. Kontrowersje wokół pojęcia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.13C0.604f07cdc0d4f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Ukazanie wkładu polskiej myśli ﬁlozoﬁcznej i politycznej na obecne rozumienie tolerancji. Przedstawienie
wzajemnej zależności między tożsamością narodową i tolerancją wobec różnicy poglądów, środowisk, kultur,
religii i państw. Zaprezentowanie pojęcia tolerancji w kontekście ﬁlarów Unii Europejskiej. Kurs powinien ukazać
istotny wpływ polskiej kultury na kształt współczesnej myśli demokratycznej oraz fałszywość poglądów
wskazujących na tolerancję jako zagrożenie dla tożsamości państwowej i narodowej, a także wskazać
dynamiczny charakter tożsamości jako wyzwania, przed którym stoi permanentnie człowiek.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Absolwent zna i rozumie znaczenie uporządkowanej
wiedzy dotyczącej tolerancji oraz jej zagrożeń.

SEU_K1_W01,
SEU_K1_W06,
SEU_K1_W10

egzamin ustny,
prezentacja

SEU_K1_U02,
SEU_K1_U06,
SEU_K1_U10

prezentacja

SEU_K1_K01,
SEU_K1_K03

egzamin ustny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Absolwent potraﬁ wykrywać zależności między
zachodzącymi poszczególnymi procesami
społecznymi, kulturowymi, politycznymi,
historycznymi i ekonomicznymi a koniecznością
występowania tolerancji.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent jest gotów do konieczności ochrony
dziedzictwa kulturowego, historycznego i społecznego
Europy związanego z jego różnorodnością i tolerancją.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie referatu

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Tematyka kursu obejmuje trzy główne zagadnienia:
Pierwsze dotyczy polskiej myśli traktującej o tolerancji religijnej, kulturowej,
obyczajowej. Ukazywane są nowatorskie w XVI – XIX wieku poglądy na temat
tolerancji i demokracji w Polsce oraz wpływ na ich rozumienie w Europie.
Przedstawiane jest wzajemne przenikanie się humanizmu, demokracji i liberalizmu
w krajach Europejskich na przykładzie Polski, Niemiec, Anglii i Francji. Analizuje
się m. in. teksty A. Frycza Modrzewskiego o wojnie sprawiedliwej i o szacunku do
innych religii oraz H. Kołłątaja, S. Staszica o powszechnej edukacji społeczeństwa i
jej związku z demokratyzacją życia obywateli. Omawiane są zagadnienia:
ustanowienie prawa i wzrost świadomości narodowej; pierwsza konstytucja w
Europie; edukacja, prawo i tolerancja; oświeceniowy model tolerancji we Francji i
w Niemczech; tolerancja i solidarność między ludźmi (analiza tekstów Tischnera o
W1, U1, K1
polityce społecznej).

1.

Drugim prezentowanym zagadnieniem jest związek tożsamości i tolerancji:
zestawienie problematyki tożsamości i tolerancji; wykazywanie zależności
tożsamości narodowej od tolerancji wobec innych ludzi i państw;
komplementarność tożsamości i inności; pluralizm myśli: tolerancja, akceptacja i
aﬁrmacja; tożsamość jako dynamiczny proces, który towarzyszy człowiekowi i
jego społeczności; różne rodzaje tolerancji i ich historyczny rozwój.
Trzecie zagadnienie opiera na traktach Unii Europejskiej: konfrontuje się w nim
logiczne, historyczne, gospodarcze i polityczne aspekty tożsamości i tolerancji w
odniesieniu do ﬁlarów Unii Europejskiej (tożsamość gospodarcza, wspólna polityka
zagraniczna i bezpieczeństwa, wymiar sprawiedliwości i polityki wewnętrznej);
przestawiane są perspektywy i zagrożenia jednoczącej się Europy.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin ustny z materiału przedstawianego na zajęciach oraz
egzamin ustny, prezentacja dowolnego przygotowanego przez studenta materiału prasowego
lub książki traktującej o problemie tolerancji w Europie.
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Translatorium języka niemieckiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.13C0.604b67476c761.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski, Niemiecki

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studenta z zachodzącymi przeobrażeniami w obrębie języka niemieckiego
na przestrzeni dziejów, jego specyﬁką.

C2

Nabycie umiejętności tłumaczenia wybranych tekstów w języku niemieckim oraz nazewnictwa powstałego
w wyniku procesów historycznych, społecznych, kulturowych funkcjonującego we współczesnym świecie

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

SEU_K1_W01,
SEU_K1_W06

zaliczenie na ocenę

SEU_K1_U01,
SEU_K1_U02,
SEU_K1_U03,
SEU_K1_U09,
SEU_K1_U10

zaliczenie na ocenę

SEU_K1_K01,
SEU_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

analiza źródeł historycznych

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

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.

W1, U1, K1

2.

W1, U1, K1

3.

W1, U1, K1

4.

W1, U1

5.

W1, U1

6.

W1, U1

7.

W1, U1

8.

W1, U1

9.

W1, U1

10.

W1, U1

11.

W1, U1

Sylabusy
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12.

W1, U1

13.

W1, U1, K1

14.

W1, U1, K1

15.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
credit with grade

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka niemieckiego min.na poziomie A1. Warunkiem zaliczenia kursu jest uczestnictwo w zajęciach z
możliwością opuszczenia dwóch spotkań bez konsekwencji

Sylabusy
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Translatorium języka rosyjskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.13C0.604b667fe0608.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Lektura i tłumaczenie rosyjskojęzycznych tekstów prasowych i specjalistycznych, z zakresu studiów europejskich,
w tym oﬁcjalnych dokumentów.

C2

Zapoznanie studentów ze specjalistyczną terminologią w języku rosyjskim i polskim, dotyczącą studiów
europejskich.

C3

Doskonalenie umiejętności pisemnego i ustnego tłumaczenia tekstów popularnonaukowych i specjalistycznych
z zakresu studiów europejskich. Omówienie najważniejszych technik tłumaczeniowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie terminologię w języku
SEU_K1_W02,
rosyjskim, dotyczącą zagadnień europejskich i studiów
SEU_K1_W05,
europejskich, jak również szerszych zagadnień
SEU_K1_W06
społecznych, politycznych, prawnych i ekonomicznych.

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wykorzystać zdobytą wiedzę
teoretyczną i językową.

SEU_K1_U04,
SEU_K1_U09

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

SEU_K1_K02,
SEU_K1_K03

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy
w nauce, pracy zawodowej i aktywności społecznej
oraz do krytycznego podejścia do spotykanych
publikacji.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

15

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie do egzaminu

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

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.

Omówienie najważniejszych technik tłumaczeniowych; przekład międzyjęzykowy.

U1, K1

2.

Dystans między kulturami tekstu wyjściowego i docelowego; rodzaje i problemy
ekwiwalencji w przekładzie; język specjalistyczny; terminy nieprzystające i
techniki stosowane w ich przypadku; tłumaczenie funkcjonalne; podejmowanie
decyzji w tłumaczeniu.

W1, U1, K1

3.

Publikacje prasowe i ich tłumaczenie. Język mediów.

W1, U1, K1

4.

Kultura popularna, jej język i odcienie; slang, żargon i język subkultur;
kolokwializmy; zapożyczenia i neologizmy.

U1, K1

5.

Specjalistyczne teksty naukowe z zakresu studiów europejskich i ich język.

W1, U1, K1

Sylabusy
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6.

Podstawowa terminologia, dotycząca szerszych zagadnień społecznych,
politycznych, prawnych i ekonomicznych.

W1, U1, K1

7.

Analiza porównawcza różnych wersji językowych (rosyjskiej i polskiej) oﬁcjalnych
dokumentów instytucji europejskich, polskich i rosyjskich.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe, burza
mózgów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność (dopuszczalne 2 nieobecności) i aktywne uczestnictwo w
zajęciach; aktywna praca translatorska, dyskutowanie omawianych
problemów i tekstów; Egzamin pisemny, polegający na
przetłumaczeniu z języka rosyjskiego na język polski 5 fragmentów
tekstów o charakterze publicystycznym i naukowym, które dotyczą
zagadnień z zakresu studiów europejskich. Zarówno zaliczenie
konwersatorium, jak i zdanie egzaminu jest niezbędne do uzyskania
pozytywnej oceny końcowej z przedmiotu. Ocena końcowa zależy w
25% od oceny z tłumaczonych w trakcie zajęć tekstów (zaliczenie
pisemne), 25% od aktywności na zajęciach i w 50% od oceny z
egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Przynajmniej średnia znajomość języka rosyjskiego.
Studenci, w przypadku których język rosyjski jest językiem ojczystym bądź językiem używanym w życiu codziennym, będą
mile widziani.
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa (dopuszczalne 2 nieobecności).

Sylabusy
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Wizerunki kobiety i mężczyzny w kulturze europejskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.13C0.604b4730257cb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30, wykład: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

zaprezentowanie wizerunków (medialnych, kulturowych, stereotypowych), ról i funkcji, zadań, pozycji kobiet
i mężczyzn w różnych kulturach ze szczególnych uwzględnieniem kultury europejskiej oraz w różnych sektorach
życia (politycznym, kulturowym, społecznym, ekonomicznym)

C2

zaprezentowanie artystycznych sposobów przetworzenie, wykorzystania kategorii genderowych

C3

ukazanie stereotypów, tożsamości, funkcji kobiet i mężczyzn w poszczególnych kulturach, wpływ tych ról
na instytucje polityczne (na polu zawodowym, politycznym, zdrowotnym, rodzinnym etc.) ma być sposobem
na znalezienie różnic i podobieństw między różnymi wizerunkami kobiet i mężczyzn w różnych kulturach:
europejskiej (zróżnicowanej wedle położenia geograﬁcznego: śródziemnomorska, skandynawska,
środkowoeuropejska, słowiańska), amerykańskiej, indyjskiej, afrykańskiej chrześcijańskiej, muzułmańskiej, ale
również zróżnicowania w ramach danego obszaru geograﬁcznego, jednej religii czy jednego państwa (np.
sytuacja Romów w Polsce południowej i centralnej)

C4

zapoznanie studenta z tekstami pisanymi po angielsku, nauczenie ich analizy również pod względem
znaczeniowym i językowym oraz umiejętność wyrażania najważniejszych ich tez w języku angielskim, który
współcześnie pełni funkcję linqua academica

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

metody analizy i interpretacji wytworów kultury
europejskiej, wybranych teorii i szkół badawczych
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla
kierunku studiów K_W06_SH

SEU_K1_W02,
SEU_K1_W06,
SEU_K1_W07

projekt, cząstkowe
kolokwia

W2

teorie, ogólne podstawy, metodologię i terminologię
ogólną i szczegółową z zakresu dziedzin nauk
i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku
studiów K_W02_SH

SEU_K1_W02,
SEU_K1_W05,
SEU_K1_W06,
SEU_K1_W07,
SEU_K1_W10

projekt, cząstkowe
kolokwia

projekt, cząstkowe
kolokwia

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

pracować indywidualnie i w grupie nad projektami
związanymi z tematyką, wykazuje się umiejętnością
planowania tejże pracy K_U06_SH

SEU_K1_U01,
SEU_K1_U02,
SEU_K1_U05,
SEU_K1_U06,
SEU_K1_U07,
SEU_K1_U09,
SEU_K1_U10

U2

wykorzystać w komunikacji specjalistyczną
terminologię, jest w stanie brać udział w debatach
przedstawiając różne opinie i stawiska w zakresie
tematyki związanej ze studiami europejskimi
K_U09_SH

SEU_K1_U01,
SEU_K1_U02,
SEU_K1_U05,
SEU_K1_U06,
SEU_K1_U07,
SEU_K1_U09,
SEU_K1_U10

projekt, cząstkowe
kolokwia

SEU_K1_K01,
SEU_K1_K02

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Sylabusy

Student w sposób krytyczny podchodzi do posiadanej
wiedzy, uznaje jej znaczenie w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych K_K02_SH
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

wykład

30

analiza źródeł historycznych

3

analiza problemu

3

poznanie terminologii obcojęzycznej

2

przeprowadzenie badań literaturowych

2

przygotowanie do ćwiczeń

8

przygotowanie do zajęć

8

przygotowanie projektu

5

przygotowanie prezentacji multimedialnej

1

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

8

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

7

poprawa projektu

1

analiza badań i sprawozdań

2

przeprowadzenie badań empirycznych

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
112

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

przegląd najważniejszych teorii i teoretyków genderowych (od Christine de Pizan
do Simone de Beauvoir, od wyzwolenia kobiet o queer theory)

W1, W2

2.

granice genderowe i seksualność

W1, W2

3.

relacje genderowe (wzorce, relacje władzy, produkcja i konsumpcja, relacje
emocjonalne, kulturalne i artystyczne)

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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4.

artystyczne manifesty genderowe, dot. wizerunków kobiet i mężczyzn (przegląd
manifestów z kilku kultur)

W1, W2, U1, U2, K1

5.

gender/wizerunek kobiety i mężczyzny a dzieciństwo, okres dojrzewania,
dorosłość – socjalizacja, szkolnictwo

W1, W2, U1, U2, K1

6.

ciało i tożsamość

W1, W2, U1, U2, K1

7.

dyskryminacja (pozytywna, negatywna)

W1, W2, U1, U2, K1

8.

konsumpcja a gender/ wizerunek kobiety i mężczyzny – różne ukierunkowanie
procesów konsumpcyjnych na kobiety inne na mężczyzn, reklama kierowana do
kobiet i mężczyzn

W1, W2, U1, U2, K1

9.

praca a gender/ wizerunek kobiety i mężczyzny – kobiety i mężczyźni na rynku
pracy, prawa i obowiązki kobiet i mężczyzn w pracy, macierzyństwo,
macierzyństwo

W1, W2, U1, U2, K1

10.

wpływ gender na politykę (instytucje, parytety, prawa/role matki i ojca,
wojskowość, kobiety i mężczyźni w instytucjach publicznych, społeczne obowiązki
i oczekiwania wobec kobiet i mężczyzn)

W1, W2, U1, U2, K1

11.

życie domowe/ życie osobiste a gender/ wizerunek kobiety i mężczyzny (kategoria
wyboru)

W1, W2, U1, U2, K1

12.

gender na wielką skalę (polityka społeczna, patriarchat i matriarchat, cele polityki
genderowej)

W1, W2, U1, U2, K1

13.

kulturowa walka o prawa kobiet i mężczyzn

W1, W2, U1, U2, K1

14.

wojna a gender/ wizerunek kobiety i mężczyzny (historia wojny jako historia
mężczyzn, próba stworzenia her-story, pozycja kobiet i mężczyzn i ich obowiązki
podczas wojny, różnice kulturowe i religijne)

W1, W2, U1, U2, K1

15.

pamięć/ historia a gender/ wizerunek kobiety i mężczyzny

W1, W2, U1, U2, K1

16.

religia a gender/ wizerunek kobiety i mężczyzny

W1, W2, U1, U2, K1

17.

sytuacja kobiet i mężczyzn w różnych kulturach

W1, W2, U1, U2, K1

18.

media a gender/ wizerunek kobiety i mężczyzny w telewizji, kinie, teatrze, sztuce

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

projekt

ocena dostateczna

wykład

projekt, cząstkowe kolokwia

ocena dostateczna

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Włochy współczesne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.13C0.5cb097246863b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs ma na celu zaznajomienie studentów z kulturą, polityką oraz problemami społecznymi współczesnych
Włoch. Oprócz przekazania podstawowych wiadomości na temat historii Włoch od Zjednoczenia po czasy
współczesne, naczelnym tematem zajęć będzie kwestia włoskiej tożsamości, ze szczególnym uwzględnieniem
takich zagadnień jak: różnice regionalne, kwestia Północ-Południe, rola i miejsce kobiet we włoskim
społeczeństwie, fenomen maﬁi, stosunek do UE. Integralną częścią zajęć będą pokazy włoskich ﬁlmów
związanych z tematyką zajęć i dyskusja

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

EK2: zna podstawowe zagadnienia z zakresu myśli
politycznej; najważniejsze prądy ideologiczne
i doktryny polityczne (K1_W07+++)

SEU_K1_W02

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

W2

EK1: student posiada uporządkowaną i pogłębioną
wiedzę dotyczącą terminologii używanej w naukach
humanistycznych i społecznych (K2 W03 + +)

SEU_K1_W02

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

U1

EK4 student posiada umiejętność merytorycznego
argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych
autorów, a także z poszanowaniem odmiennego
zdania innych uczestników dyskusji (K2_U06 + + +)

SEU_K1_U02,
SEU_K1_U07

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

U2

EK3 student umie wyszukiwać, selekcjonować
i poprawnie wykorzystać informacje, stosując
odpowiedni dobór źródeł, umie zastosować
odpowiednią gradację wykorzystywanych źródeł
(K2_U01 + +)

SEU_K1_U02,
SEU_K1_U06,
SEU_K1_U07

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

U3

EK5: student posiada umiejętność przygotowania
wystąpienia ustnego, w języku polskim oraz wybranym
języku obcym (lub innym języku, w którym
SEU_K1_U04
prowadzone są studia), mogącego stanowić zarówno
wynik pracy indywidualnej, jak i grupowej (K2_U10 +
+ +)

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

EK6: student ma świadomość poziomu swojej wiedzy
i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego
dokształcania się pod względem zawodowym i rozwoju
osobistego, potraﬁ wyznaczyć kierunki własnego
rozwoju (K2_K01 +)

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

SEU_K1_K03

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie projektu

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

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Powstanie Zjednoczonego Królestwa Włoch i pamięć o Risorgimento we
współczesnych Włoszech.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

2.

Faszyzm i jego pozostałości we współczesnych Włoszech.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

3.

Republika Włoska- okoliczności jej powstania i upadku (skandal Tangentopoli).

W1, W2, U1, U2, U3, K1

4.

Rewolucja społeczna 1968 roku (rola i miejsce kobiet w społeczeństwie włoskim).

W1, W2, U1, U2, U3, K1

5.

Główne problemy wewnętrzne: terroryzm polityczny „ołowianych lat”, fenomen
maﬁi (Maﬁa, ‘Ndrangheta, Kamorra, Sacra Corona Unita).

W1, W2, U1, U2, U3, K1

6.

Relacje państwo-Kościół we Włoszech.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

7.

Współczesna kultura włoska (ﬁlm, literatura, teatr, festiwale literackie i ﬁlmowe)

W1, W2, U1, U2, U3, K1

8.

Współczesna sytuacja polityczna: fenomen Ruchu Pięciu Gwiazd, koncepcja
Padanii w programie Ligi (Północnej), Włochy w UE.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

9.

Różnice regionalne (historia poszczególnych regionów, zabytki, walory
krajoznawcze, święta lokalne, “sagre”, kuchnia regionalna)

W1, W2, U1, U2, U3, K1

10.

Media we Włoszech.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody elearningowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem dopuszczającym do egzaminu jest uzyskanie
zaliczenia. • Zaliczenie: Student jest zobligowany do
regularnego uczęszczania na ćwiczenia i brania w nich
aktywnego udziału po zapoznaniu się z wcześniej zadanym
materiałem, a także do przygotowania prezentacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Wybory i zachowania wyborcze
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.13C0.604b461fd6d37.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z historią prawa wyborczego, porównanie funkcjonujących
na świecie systemów wyborczych, wskazanie pozytywnych i negatywnych skutków przyjętych rozwiązań,
poznanie zasad organizacji wyborów na świecie oraz metod przeliczania głosów na mandaty, wyjaśnienie
znaczenia wyborów dla demokracji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zasady funkcjonowania systemów i instytucji
charakterystycznych dla europejskich organizacji
integracyjnych, w tym w szczególności dla Unii
Europejskiej oraz jej państw członkowskich, jak
i poszczególnych państw kontynentu

SEU_K1_W03

zaliczenie pisemne

SEU_K1_U01

zaliczenie pisemne

SEU_K1_K02

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wyszukiwać, selekcjonować, identyﬁkować i poddawać
krytycznej analizie źródła oraz informacje pisane
i elektroniczne związane z dyscyplinami nauki
właściwymi na kierunku studiów

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

do krytycznego podejścia do posiadanej wiedzy,
uznaje jej znaczenie w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

15

analiza wymagań

1

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

12

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

12

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Sposoby podejmowania decyzji przez społeczności ludzkie w historii. Idea
wyborów. Historia upowszenienia się prawa wyborczego.

W1, U1, K1

2.

Podstawowe pojęcia dotyczące wyborów.

W1, U1, K1

3.

Zasady przeprowadzania wyborów w wybranych krajach swiata - porównanie.

W1, U1, K1

4.

Metody przeliczania głosów na mandaty

W1, U1, K1

5.

Kampania wyborcza, sondaże, rola mediów

W1, U1, K1

Sylabusy
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6.

Niebezpieczeństwo wypaczenia wyników wyborów i oszustw wyborczych

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach (min. 80%) + test
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Zagłada Żydów w Europie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.13C0.604b36d153bc5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15, wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student knows the history of the Holocaust in diﬀerent European countries.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student knows the history of the Holocaust in diﬀerent
European countries.

SEU_K1_W03

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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Student is able to independently assess the
importance and impact of the historical events on
contemporary society.

U1

SEU_K1_U02

esej, prezentacja

SEU_K1_K02

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Student is ready to critically evaluate the policy
related to historical issues.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

15

wykład

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie eseju

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.

The course will cover the most important events and political processes related to
the history of the Holocaust in various European countries.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

prezentacja

presentation

wykład

esej

essay

Sylabusy
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Wymagania wstępne i dodatkowe
no requirements

Sylabusy
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Zagłada Żydów w Polsce
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.13C0.604b377c12f2d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15, wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student knows the history of the Holocaust in Poland.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student knows the history of the Holocaust in Poland.

SEU_K1_W04

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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Student is able to independently assess the
importance and impact of the historical events on
contemporary society.

U1

SEU_K1_U02

esej, prezentacja

SEU_K1_K02

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Student is ready to critically evaluate the policy
related to historical issues.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

15

wykład

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie eseju

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.

The course will cover the most important events and political processes related to
the history of the Holocaust in Poland.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

prezentacja

presentation

wykład

esej

essay

Sylabusy
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Wymagania wstępne i dodatkowe
no requirements

Sylabusy
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Żydzi w Krakowie - historia i kultura
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.13C0.604b38b8491d0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student knows the history of the Jewish people in Kraków.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student knows the history of the Jewish people in
Kraków.

SEU_K1_W06

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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Student is able to independently assess the
importance and impact of the historical events on
contemporary society.

U1

SEU_K1_U01

esej, prezentacja

SEU_K1_K02

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Student is ready to critically evaluate the policy
related to historical issues.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie eseju

30

przygotowanie do ćwiczeń

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 course will cover the most important events and political processes related to
the history and culture of the Jewish people in Krakow.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków,
metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
presentation, essay

Wymagania wstępne i dodatkowe
no requirements

Sylabusy
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Права человека и институты гражданского общества на
постсоветском пространстве
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.13C0.6059cc49e0dbc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Rosyjski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów ze specyﬁką i funkcjonowaniem instytucji społeczeństwa obywatelskiego w państwach
powstałych w wyniku rozpadu ZSRR oraz z poziomem przestrzegania i rozumienia praw człowieka na tym
obszarze.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

koncepcje społeczeństwa obywatelskiego oraz
specyﬁkę i funkcjonowanie instytucji społeczeństwa
obywatelskiego w państwach powstałych w wyniku
rozpadu ZSRR.

SEU_K1_W04,
SEU_K1_W05,
SEU_K1_W09,
SEU_K1_W11

esej, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

W2

koncepcje i doktryny praw człowieka, normy i zasady
moralne na nie składające się, wraz z chroniącym je
właściwym prawem krajowym i międzynarodowym;
dobrze orientuje się w zakresie poziomu
przestrzegania i rozumienia praw człowieka
na obszarze postsowieckim.

SEU_K1_W04,
SEU_K1_W05,
SEU_K1_W06,
SEU_K1_W09

esej, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

U1

korzystać z posiadanej wiedzy na temat specyﬁki
i funkcjonowania instytucji społeczeństwa
obywatelskiego w państwach powstałych w wyniku
rozpadu ZSRR oraz na temat poziomu przestrzegania
i rozumienia praw człowieka na tym obszarze dla
analizowania i rozwiązywania problemów
pojawiających się w nauce, pracy zawodowej
i aktywności społecznej oraz w celu formułowania
sądów, argumentowania i prognozowania w trakcie
rozmów i debat mających miejsce w codziennych
kontaktach międzyludzkich.

SEU_K1_U02,
SEU_K1_U04,
SEU_K1_U05,
SEU_K1_U09,
SEU_K1_U10

esej, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

U2

samodzielnie wzbogacać, uzupełniać i aktualizować
posiadaną wiedzę, korzystając ze źródeł informacji
poznanych na zajęciach, krytycznie odnosząc się
do opinii medialnych i deklaracji politycznych.

SEU_K1_U01,
SEU_K1_U06,
SEU_K1_U07

esej, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

SEU_K1_K03

esej, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykorzystania posiadanej wiedzy i umiejętności
w życiu zawodowym, w działalności społecznej lub
politycznej.

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

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie eseju

30

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Краткое введение в права человека (возникновение, основы, развитие).

1.

Uwaga - informacja dotycząca wszystkich tematów: pierwsze kilka zajęć,
wprowadzających w tematykę kursu, ma charakter wykładu (przy otwartości na
dyskusję). Kolejne zajęcia składają się z wprowadzenia wykładowcy, referatów
studentów oraz dyskusji. Przedstawiony zakres tematyczny z uwagi na zależność
treści kursu od zainteresowań i wyborów studentów-uczestników nie musi być w
pełni wykorzystany.

W2, U1, U2, K1

2.

Гражданское общество, его специфика, институты и модели.

W1, U1, U2, K1

3.

Основы, традиция прав человека и прав личности, естественного права в
русской дореволюционной общественной мысли и политической
деятельности.

W2, U1, U2, K1

4.

Сущность коммунизма, права человека, права личности и тоталитаризм,
права человека в советских конституциях и реальности, права человека как
групповые права, права человека в практике советской дипломатии и
пропаганды.

W1, W2, U1, U2, K1

5.

История инакомыслия в Советском Союзе, диссиденты, движение за права
человека (Сахаров, Солженицын, Буковский, Ковалёв, Алексеева и др.).

W2, U1, U2, K1

6.

Становление новой России и остальных постсоветских государств, права и
свободы человека в постсоветских государствах.

W1, W2, U1, U2, K1

7.

Право как идея, право и законадательство, выборочное отношение к праву и
законодательству, право и власть, произвол (государственный и крупного
бизнеса), практика правосудия, правосудие под влиянием исполнительной
власти, дела Ходорковского и Навального – анализ случая, условия
исполнения судебного наказания. Корупция и её влияние на развитие
гражданского общества и соблюдение прав человека.

W2, U1, U2, K1

8.

Свобода личности. Свобода мысли, слова, прессы, свобода сми.

W1, W2, U1, U2, K1

9.

Свобода совести и вероисповедания, отношение к ним власти.

W1, W2, U1, U2, K1

10.

Политические права, выборы.

W1, W2, U1, U2, K1

11.

Свобода организации. Свобода демонстрации, сопротивления, массовых
действий и акций протеста, борьба с экстремизмом как предлог для
ограничения общественных свобод. Права сексуальных меньшеств.
Экология.

W1, W2, U1, U2, K1

12.

Национализм, ксенофобия, проблемы вокруг миграции, нацменьшинства,
шовинизм, миграционная политика.

W1, W2, U1, U2, K1

13.

Экономические права и их соблюдение. Социальные права, профсоюзы.
значение общественной привязанности к идее социальных прав.

W1, W2, U1, U2, K1

14.

Вооруженные силы, войны, конфликты и права человека.

W2, U1, U2, K1

15.

Подход постсоветских государств к свободе гражданского общества,
общественной самоорганизации, пропаганда против запада, гражданского
общества, прав человека. «Собственная модель» демократии и прав
человека (Россия, Беларусь, Средняя Азия и др.). Историческая политика,
отношение к советскому периоду и репрессиям, проблема реабилитации.

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy

342 / 465

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

esej, prezentacja,
egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywne uczestnictwo w zajęciach; aktywne dyskutowanie
omawianych problemów i tekstów; wygłoszenie wystąpienia
(przygotowanie prezentacji) oraz na jego podstawie przygotowanie
pisemnej pracy zaliczeniowej; ustny egzamin końcowy (w
wyjątkowych przypadkach może to być egzamin pisemny),
obejmujący podstawową tematykę zajęć i treść pracy zaliczeniowej.
Zarówno zaliczenie konwersatorium, jak i zdanie egzaminu jest
niezbędne do uzyskania pozytywnej oceny końcowej z przedmiotu.
Ocena końcowa zależy w 25% od oceny z wystąpienia (prezentacji),
25% od oceny z pisemnej pracy zaliczeniowej, 25% od aktywności
na zajęciach i w 25% od oceny z egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zajęcia odbywają się w całości w języku rosyjskim – niezbędna jest dobra znajomość języka rosyjskiego, pozwalająca: czytać
literaturę przedmiotu, uczestniczyć w dyskusjach, przedstawić ustnie przygotowane wystąpienie (prezentacja), napisać
pracę zaliczeniową oraz zdać ustny egzamin.
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa (dopuszczalne 2 nieobecności).

Sylabusy
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Zrozumieć Węgry. Węgry od ugody austriacko-węgierskiej do czasów
współczesnych.
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.13C0.622fbc3323b15.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Historia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0222Historia i archeologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 20, wykład: 10

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z problematyką węgierską, w kontekście relacji tego kraju z sąsiadami,
z Polską, z Unią Europejską i Rosją.

C2

Interdyscyplinarne ujęcie zagadnień węgierskich, powiązanie np. spraw społecznych oraz gospodarczych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawową wiedzę o dziejach Europy Środkowej,

SEU_K1_W07,
SEU_K1_W11

egzamin ustny, esej

W2

podstawową wiedzę o dziejach Węgier po traktacie
trianońskim (1920)

SEU_K1_W06,
SEU_K1_W07

egzamin ustny, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować
i użytkować informacje dotyczące poglądów
ważniejszych polityków węgierskich w XX wieku

SEU_K1_U04,
SEU_K1_U06,
SEU_K1_U07

egzamin ustny, esej

U2

student potraﬁ dobierać metody i narzędzia
badawcze, aby sformułować, a następnie opracować
i zaprezentować problemy badawcze dotyczące
historii Węgier w XX wieku

SEU_K1_U01,
SEU_K1_U02

egzamin ustny, esej

SEU_K1_K02,
SEU_K1_K03

egzamin ustny, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student jest gotów do ciągłego dokształcania się
i rozwoju zawodowego

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

20

wykład

10

przygotowanie eseju

20

analiza źródeł historycznych

20

przygotowanie do zajęć

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Państwo dualistyczne. Quasi-niepodległośc, rozwój ekonimiczny
Problemy narodowościowe i społeczne Węgier przed 1918 r.
Przyczyny rozpadu Austro-Węgier
Rewolucja astrów
Okres międzywojenny, Węgierska Republika Rad. Biały terror
Węgry w okresie II wojnie światowej, dominacja sowiecka
Stalinizm i rewolucja 1956 r.
1.

W1, W2, U1, U2, K1

Kadar i Imre Nagy - porównanie poglądów politycznych
Kryzys socjalizmu i transformacja na Węgrzech
Nowe partie polityczne na węgierskiej scenie politycznej
Fidesz
Jobbik
Polityka i geopolityka na Węgrzech po 1989 (turanizm, euroazjanizm, relacje z
Rosją)

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

esej

esej

wykład

egzamin ustny

egzamin ustny

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student powinien posiadać podstawową więdzę na temat Węgier, położenia geograﬁcznego, języka (rodzina językowa),
demograﬁi tego kraju oraz polityki w XX wieku.

Sylabusy
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Analiza tekstów źródłowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.180.604b62696172b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0222Historia i archeologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Analiza tekstów źródłowych to zajęcia ćwiczeniowo-warsztatowe, na których przedstawione są zasady
pozyskiwania, selekcji i wykorzystania materiałów źródłowych w badaniu naukowym. Uczestnicy zajęć nabyte
umiejętności wykorzystują w realizacji prac ćwiczeniowych,

C2

zapoznanie z metodami i dorobkiem badawczym z zakresu wybranych dyscyplin wchodzących w skład nauk
pomocniczych historii,

C3

nauczenie rozwiązywania problemów źródłoznawczych z zakresu nauk pomocniczych historii (głównie paleograﬁi,
ale także analizy źródeł ikonograﬁcznych oraz aktów prawnych).

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

- zna i rozumie podstawowe metody analizy
i interpretacji wytworów kultury literackiej,
audiowizualnej oraz tradycji intelektualnej
charakterystycznych w kontekście realiów
historycznych, politycznych,

SEU_K1_W02,
SEU_K1_W03,
SEU_K1_W07,
SEU_K1_W09,
SEU_K1_W10,
SEU_K1_W11

esej, prezentacja

SEU_K1_U01,
SEU_K1_U04,
SEU_K1_U05,
SEU_K1_U08,
SEU_K1_U09

prezentacja

SEU_K1_K01,
SEU_K1_K02,
SEU_K1_K03,
SEU_K1_K04

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

zna i rozumie podstawowe metody analizy
i interpretacji wytworów kultury literackiej,
audiowizualnej oraz tradycji intelektualnej
charakterystycznych w kontekście realiów
historycznych, politycznych,

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

1. Student potraﬁ odpowiednio określić priorytety
służące realizacji określonego przez siebie lub innych
zadania badawczego, porównawczego lub
analitycznego. 2. Student interesuje się nowymi
zjawiskami w badaniach historycznych, interesuje się
nowatorskimi formami badań tekstów źródłowych. 3.
Potraﬁ współdziałać i pracować w grupie, przyjmując
w niej różne role, potraﬁ odpowiednio zaplanować
i przedsięwziąć kroki badawcze odpowiednie dla
sformułowanego zadania, potraﬁ przedstawić wyniki
swoich badań. 4. Potraﬁ podejmować działania służące
twórczemu i przedsiębiorczemu wykorzystaniu wiedzy
historycznej i umiejętności warsztatowych historyka
w odpowiedzi na zapotrzebowanie otoczenia
społecznego.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

analiza dokumentów programowych

10

analiza problemu

10

analiza źródeł historycznych

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe

Ćwiczenia dotycząca analizy tekstów historycznych (źródłowych) i dokumentów w
oparciu o samodzielne wcześniejsze czytanie tekstów, dyskusja, praca
indywidualna, w parach, w grupach, relacjonowanie różnic i podobieństw w
grupach tekstów, rozwiązywanie zadań literaturoznawczych, prezentacja ustna.
W1, U1, K1
Zasady interpretacji i analizy różnych kategorii źródeł (programy partii,
konstytucje, dane statystyczne, sondaże, dokumenty osobiste, materiały prasowe,
reportaże, ﬁlmy dokumentalne, teksty naukowe itd.)
Rodzaje źródła a cel badań naukowych.
Krótka analiza pracy kancelarii w czasach średniowiecza i współcześnie
(omówienie zakresu zainteresowań dyplomatyki jako jednej z nauk pomocniczych
historii).

1.

Analiza fotograﬁi pojętej jako źródło historyczne.
Analiza karykatur posiadających kontekst społeczno-polityczny.
Zasady wykorzystywania informacji uzyskanych z materiałów źródłowych i
weryﬁkacja wartości analizowanych źródeł.
Wizyta z krakowskich archiwach (Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum His. Miasta
Krakowa, Archiwum UJ lub Archiwum Państwowe).
praca archiwisty,
prezentacja jednostek archiwalnych.
Klasyﬁkacja źródeł. Wiedza źródłowa i pozaźródłowa. Znaczenie źródeł pisanych w
badaniach historycznych.

2.

W1, U1, K1

Wybrane narzędzia cyfrowej analizy danych źródłowych, znajomość
specjalistycznej terminologii nauk pomocniczych historii; nowoczesne narzędzia
utrwalania, przekazywania i analizy źródeł historycznych oraz wizualizacji danych
historycznych, w tym narzędzia cyfrowe; wyzwania techniczne i badawcze
związane z opracowywaniem nowych typów źródeł (np. źródła cyfrowe, masowe).
Wybrane narzędzia cyfrowej analizy danych źródłowych (także źródła nagrywane
na czytnikach - specyﬁka Oral history).

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe, wizyta w archiwach
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
essay, presentation

Wymagania wstępne i dodatkowe
Analiza tekstów źródłowych to zajęcia ćwiczeniowo-warsztatowe, na których przedstawione są zasady pozyskiwania, selekcji
i wykorzystania materiałów źródłowych w badaniu naukowym. Uczestnicy zajęć nabyte umiejętności wykorzystują w
realizacji prac ćwiczeniowych.
Zajęcia mają przede wszystkim charakter praktyczny. Ich celem jest nauczenie studentów rozpoznawania, datowania oraz
przede wszystkim czytania pisma łacińskiego od starożytności po czasy współczesne. Zajęcia będą składały się z części
teoretycznej (omówienie kolejnego typu pisma) i praktycznej (wspólna lektura tekstów).
Badając źródła historyczne (takze ikonogragiczne- obrazy fotograﬁe) z różnych epok, od starożytności, aż po czasy
nowożytne, nowoczesne a nawet współczesne, student zostanie zapoznany z najważniejszymi problemami badawczymi

Sylabusy
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poszczególnych nauk pomocniczych i krytyki źródeł.
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Dziedzictwo kulturowe Europy i jego ochrona
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
ANALITYK ZJAWISK I PROCESÓW

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUAZPS.180.5cd42cdeb7eb5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

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

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z szeroko rozumianą problematyką dziedzictwa kulturowego oraz
strategiami i narzędziami jego ochrony.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zna i rozumie sposób funkcjonowania instytucji
i organizcji działających na polu dziedzictwa

SEU_K1_W05

egzamin pisemny,
projekt, prezentacja
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W2

potraﬁ korzystać z najważniejszych dokumentów
międzynardowych dotyczących dziedzictwa

SEU_K1_W06

egzamin pisemny,
projekt, prezentacja

W3

zna i rozumie rolę i znaczenie instytucji i organizacji
działających na polu dziedzictwa

SEU_K1_W09

egzamin pisemny,
projekt, prezentacja

SEU_K1_U01

egzamin pisemny,
projekt, prezentacja

SEU_K1_K01

egzamin pisemny,
projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ wyszukiwać, selekcjonować, identyﬁkować
i poddawać krytycznej analizie dokumenty i materiały
informacyjne z zakresu dziedzictwa

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

dostrzega, iż istnieje konieczność ochrony dziedzictwa
kulturowego, historycznego, społecznego
i naturalnego Europy

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie projektu

50

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.

1.

Treści programowe
Zagadnienia ujęte w programie kursu:
Dziedzictwo kulturowe – podstawowe pojęcia. Konwencja paryska i Lista
Światowego Dziedzictwa UNESCO.Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO
Dziedzictwo niematerialne i Reprezentatywna Lista Niematerialnego Dziedzictwa
Kulturowego Ludzkości
Pojęcie zabytku
Miasta historyczne i wyzwania dotyczące ochrony
Parki kulturowe
Kolekcjonerstwo i muzea.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

W1, W2, W3, U1, K1

Częścią zajęć będą spotkania z osobami zajmuącymi się zarządzaniem i promocją
dziedzictwa kulturowego.
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Przystąpienie do egzaminu

ćwiczenia

projekt, prezentacja

Udział w zajęciach (obowiązkowy), aktywność, przygotowanie publicznej
prezentacji, praca nad projektem

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Niemcy po 1918 r.: polityka, prawo, społeczeństwo
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
NIEMCOZNAWSTWO

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUNS.180.5cd42ce723218.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie jego uczestników z najistotniejszymi problemami dziejów Niemiec po 1918 r. Będą
one dotyczyć zarówno zagadnień politycznych, gospodarczych i społecznych. Wybrane z nich będą analizowane
w sposób szczegółowy.Po zakończeniu kursu jego uczestnicy powinni posiadać orientację w najistotniejszych
wydarzeniach analizowanego okresu, powinni potraﬁć umiejscawiać je w czasie i wskazywać ich związki z historią
ogólnoeuropejską

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 podstawy i stosowaną terminologię
związaną z historycznymi aspektami funkcjonowania
państwowości niemieckiej po 1918 r., zna chronologię
i metodologię z tym powiązaną (K_W02) Student
dysponuje uporządkowaną wiedzą dotyczącą
powiązań historii Niemiec z resztą państw
europejskich, uwzględniając przy tym podejście
interdyscyplinarne (K_W10)

SEU_K1_W04,
SEU_K1_W05

egzamin ustny,
zaliczenie ustne

SEU_K1_U02

egzamin ustny,
zaliczenie ustne

SEU_K1_K01

egzamin ustny,
zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student zarówno w formie ustnej jak i pisemnej jest
w stanie przestawić najistotniejsze wydarzenia
dotyczące funkcjonowania Niemiec we współczesnej
Europie (K_U04)

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student krytycznie odnosząc się do swej wiedzy
świadomy jest jej znaczenia i wykorzystania w celu
rozwiązania konkretnych problemów dotyczących
współczesnej historii Niemiec (K_K02)

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie do ćwiczeń

25

przygotowanie do egzaminu

40

przeprowadzenie badań literaturowych

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
135

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Treści modułu
WYKŁADY:
Niemcy w systemie wersalskim po 1918 r. Problemy wewnętrzne i polityka
zagraniczna.
Narodziny nazizmu. Droga do II wojny światowej.
III Rzesza i jej udział w II wojnie światowej.
Plany aliantów wobec powojennych Niemiec i rozwój sytuacji politycznej do 1949
r. Narodziny dwóch państw niemieckich.
RFN wobec integracji zachodnioeuropejskiej.
Aspekty wewnętrznej polityki RFN do 1989 r.
Niemcy po zjednoczeniu.
ĆWICZENIA:
Republika Weimarska - funkcjonowanie, polityka, gospodarka, społeczeństwo.
Polityka III Rzeszy wobec obszarów okupowanych - analiza problematyki.
Cud gospodarczy w RFN w latach 50-tych.
Ugrupowania terrorystyczne i ich działalność,
funkcjonowanie RAF.
NRD jako pańśtwo realnego socjalizmu.
Zjednoczenie Niemiec - aspekty wewnętrzne i zewnętrzne.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin ustny

zaliczenie treści

ćwiczenia

zaliczenie ustne

Zaliczenie ćwiczeń jest możliwe w przypadku obecności na zajęciach,
przedstawienia prezentacji oraz aktywnego udziału w dyskusji podczas
zajęć.

Sylabusy
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Prawa człowieka i obywatela
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
EKSPERT ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUEOSS.180.5cd42ce48103d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne, Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest krótkie wprowadzenie studentów w problematykę praw człowieka i obywatela. Ma ona
umożliwić im nie tylko zrozumienie podstaw funkcjonowania współczesnych systemów prawnych państw
demokratycznych, ale i rozwinąć w nich świadomość obywatelską oraz umiejętność korzystania
z gwarantowanych prawem wolności i uprawnień.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Absolwent zna i rozumie sposób funkcjonowania
instytucji społecznych, kulturowych, politycznych
i gospodarczych na obszarze kontynentu
europejskiego

SEU_K1_W05

egzamin pisemny

SEU_K1_U09

egzamin pisemny

SEU_K1_K04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Absolwent potraﬁ wykorzystać w komunikacji
specjalistyczną terminologię, jest w stanie brać udział
w debatach przedstawiając różne opinie i stawiska
w zakresie tematyki związanej ze studiami
europejskimi

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Absolwent jest gotów do przestrzegania zasad etyki
zawodowej, oraz wymagania tego od innych, ma
świadomość odpowiedzialnego pełnienia ról
zawodowych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

15

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe pojęcia i geneza praw człowieka oraz obywatela

W1, U1

2.

Źródła prawa z zakresu ochrony praw człowieka

W1, U1

3.

Prawa i wolności obywatelskie i polityczne

W1, U1, K1

4.

Prawa i wolności ekonomiczne, społeczne i kulturalne

W1, U1, K1

5.

Środki i sposoby ochrony praw i wolności obywatelskich

W1, U1, K1

6.

Obowiązki obywatelskie

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny, złożony z testu wielokrotnego wyboru oraz pytania
opisowego. Warunkiem zaliczenia jest zdobycie 50%+1 punktów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wstęp do prawa

Sylabusy
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Etyka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.180.5cb87a3067e97.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Ukazanie specyﬁcznego charakteru etyki z perspektywy nauki o człowieku oraz wzajemnego stosunku etyki
i polityki międzynarodowej. Przedstawienie podstawowych założeń etyki takich jak rozumność i wolna wola
człowieka. Zaprezentowanie problematyki etycznej i antropologicznej w kontekście historycznym. Nabyta wiedza
może stanowić punkt wyjścia do dalszych badań nad relacjami między etyką, polityką i ekonomią.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

podstawowe terminy z zakresu etyki takie jak dobro,
wartości, potraﬁ je stosować w czasie dyskusji. Ma
wiedzę z zakresu aksjologii, agatologii.

SEU_K1_W02

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

analizować ze zrozumieniem zagadnienia związane
z etycznymi problemami, potraﬁ dobierać literaturę
i brać udział w dyskusji.

SEU_K1_U01

esej

U2

dokonywać krytycznej analizy zjawisk społecznych
i kulturowych na gruncie pytań etycznych, potraﬁ
prognozować i przewidywać konsekwencje wynikające
z konkretnych zachowań w ramach kultury
europejskiej.

SEU_K1_U03

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podejmowania wszelkich działań, których celem jest
ochrona dziedzictwa europejskiego ze szczególnym
uwzględnienieniem praw człowieka i obywatela.

SEU_K1_K01

prezentacja

K2

rozwiązywania praktycznych problemów z zakresu
etyki.

SEU_K1_K02

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie referatu

20

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Wykład:
1. Przedstawienie przedmiotu, metod i celu etyki. Etymologia terminu etyka.
Zestawienie etyki z greckimi słowami „ethos” i „oikos”. Wskazanie pojęcia
„psyche” jako źródłowego doświadczenia, na gruncie którego powstaje etyka.
Założenie wolności i rozumności natury ludzkiej w etyce. Zagadnienie wolności,
spontaniczności i suwerenności jednostki.
2. Poszukiwanie tożsamości człowieka a świat wartości. Dobro w horyzoncie badań
antropologicznych. Człowiek poszukujący odpowiedzi na pytanie, kim jest,
napotyka innych ludzi i otaczający świat. Perspektywa historyczna oraz
problemowa różnych stanowisk ﬁlozoﬁcznych wobec problemu tożsamości
człowieka i jego świata wartości.
3. Realizacja intencji w działaniu – dysproporcja między zamiarem i skutkiem.
Wolny wybór człowieka. Czy jesteśmy wolni w trakcie podejmowania wyborów
etycznych? Odpowiedzialność jednostki za własne decyzje.
4. Człowiek jako istota polityczna, społeczna i działająca. Świat jednostki i świat
polityczny. Różnice i podobieństwa między etyką odnoszącą się do jednostki i do
państwa. Etyka na poziomie międzynarodowym. Współczesna ochrona praw
człoieka i obywatela, powstająca na gruncie badań nad człowiekiem i światem
jego wartości. Współzależność czy oddzielenie etyki od polityki.
5. Kryzys wwartości: nihilizm i obojętność na wartości. Wpływ Nietzschego na
etykę. Spór Fryderyka Nietzschego i Maksa Schelera o świat wartości.
Zagadnienie resentymentu i próba jego przezwyciężenia.
6. Doświadczenie aksjologiczne (wartości zastępujące we współczesnej ﬁlozoﬁi
pojęcie dobra). Klasyﬁkacja wartości u Schelera i Ingardena. Główne problemy
W1, U1, U2, K1, K2
aksjologiczne. Problem przeżycia wartości i hierarchii wartości. Funkcja bólu i
cierpienia w fenomenologii Schelera, a także w ﬁlozoﬁi Karola Wojtyły i Józefa
Tischnera. Subiektywny i obiektywny charakter wartości.
7. Aksjologiczny i agatologiczny poziom doświadczenia drugiego człowieka.
Powrót ﬁlozoﬁi do pojęcia dobra rozumianego przez pryzmat empatii,
poświęcenia. Otwartość na drugiego człowieka jako źródłowe doświadczenie
etyczne. Wybór innego i moje poszukiwanie tożsamości: inny zapraszając mnie do
spotkania z nim potwierdza moją tożsamość. Wybór przez drugiego człowieka
mnie jako tego, który ma mu przyjść z pomocą potwierdzeniem mojej tożsamości i
przywiązania człowieka do dobra. Odpowiedzialność za siebie i innych.
Ćwiczenia:
1. Powiązanie dobra i szczęścia na przykładzie „Etyki Nikomachejskiej”
Arystotelesa.
2. „Traktat o wiecznym pokoju” jako przykład uniwersalnych wartości,
dotyczących relacji międzynarodowych.
3. Kryzys wartości na przykładzie myśli Fryderyka Nietzschego. Zjawisko
resentymentu w ﬁlozoﬁi Nietzschego i polemika Maksa Schelera z tym
stanowiskiem.
4. Wartości estetyczne, etyczne i religijne w myśli Sørena Kierkegaarda.
5. Doświadczenie spotkania jako próba przezwyciężenia kryzysu wartości. Martin
Buber, Emmanuel Levinas: tożsamość na gruncie relacji Ja-Ty, Ja-Inny.
Dialogiczny charakter spotkania. Wpływ relacji z drugim człowiekiem na świat
wartości. Dramat spotkania.

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest aktywna obecność na zajęciach oraz
przygotowanie i wygłoszenie referatu (prezentacji) jak również udział w
dyskusji panelowej kończącej kurs.
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Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Do egzaminu mogą przystąpić uczestnicy kursu, którzy mają zaliczone
ćwiczenia. Kurs kończy się egzaminem w formie testu jednokrotnego
wyboru.
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Logika z elementami retoryki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
ANALITYK ZJAWISK I PROCESÓW

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUAZPS.180.5cd42cded9718.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Głównym celem jest przedstawienie studentom podstaw logicznego myślenia.

C2

Celem jest również nauczenie studentów sprawdzania poprawności logicznej zdań, deﬁnicji i argumentów
formułowanych w języku naturalnym.

C3

Celem jest też podniesienie kompetencji komunikacyjnych dzięki wskazaniu na podstawowe błędy językowologiczne.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

364 / 465

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

podstawy i reguły logiki umożliwiające poprawne
budowanie deﬁnicji, stosowanie argumentów
logicznych i przekształcanie zdań naturalnych
w formuły logiczne w celu sprawdzenia ich
prawdziwości

SEU_K1_W02

zaliczenie na ocenę

W2

metody sprawdzania poprawności logicznej
wypowiedzeń i argumentacji

SEU_K1_W02

zaliczenie na ocenę

SEU_K1_U09

zaliczenie na ocenę

SEU_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

stosować logiczną argumentację w dyskusjach
i debatach na tematy naukowe i inne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozpoznania i ujawnienia nieuprawnionych,
nieuczciwych i pozbawionych logicznego sensu
społecznych praktyk komunikacyjnych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie do zajęć

15

zapoznanie się z e-podręcznikiem

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

wykonanie ćwiczeń

30

Przygotowanie do sprawdzianów

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Nazwy i rachunek nazw. Badanie relacji między zakresami nazw.

W1, W2, U1, K1

2.

Deﬁnicje. Sprawdzanie poprawności logicznej deﬁnicji.

W1, W2, U1

Sylabusy
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3.

Przekształcanie zdań języka naturalnego na formuły logiki. Zdania kategoryczne.
Rachunek zdań.

W1, W2, U1

4.

Rachunek sylogizmów. Badanie poprawności sylogizmów.

W1, W2, U1, K1

5.

Tautologie. Badanie poprawności logicznej formuł tautologicznych.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność, udział w debacie retorycznej, wykonanie punktowanych
ćwiczeń
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Systemy polityczne państw niemieckojęzycznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
NIEMCOZNAWSTWO

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUNS.180.5cd42ce745671.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z systemami politycznymi Austrii, Niemiec, Szwajcarii i Liechtensteinu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zasady funkcjonowania systemów politycznych
obszaru niemieckojęzycznego, ze szczególny
uwzględnieniem federalizmu

SEU_K1_W03

egzamin pisemny,
projekt
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W2

terminologię i określenia odnoszące się do systemów
politycznych

SEU_K1_W02

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

selekcjonować i poddawać krytyce źródła wiedzy
i informacje związane z treścią zajęć

SEU_K1_U01

projekt

U2

przedstawić mechanizmy związane ze zmianami
systemów politycznych państw niemieckojęzycznych
i powiązać je z przyczynami

SEU_K1_U04

egzamin pisemny,
projekt

SEU_K1_K02

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznego podejścia do swej wiedzy związanej
z tematyką kursu

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie projektu

15

przygotowanie do egzaminu

25

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
101

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Wykłady
1. Historia ustroju Niemiec (ze szczególną uwagą zwróconą na doświadczenia
Cesarstwa Niemieckiego, Republiki Weimarskiej i Trzeciej Rzeszy)
2. Projekty, okoliczności powstania, treść Ustawy Zasadniczej dla Republiki
Federalnej Niemiec, podstawowe prawa obywatelskie,
3. Austria – historia i podstawowe zasady ustrojowe,
4. System polityczny Austrii,
5. Szwajcaria – historia i podstawowe zasady ustrojowe,
6. System polityczny Szwajcarii,
7. Państwo federalne – Austria, Niemcy, Szwajcaria,
8. System polityczny Liechtensteinu.
Ćwiczenia:
9. Wybory do Bundestagu, deputowani,
10. Bundestag (struktura, funkcje),
11. Bundesrat (skład, funkcje, zasady działania),
12. Tryb uchwalania ustaw,
13. Władza wykonawcza: kanclerz i rząd,
14. Prezydent federalny (wybór, kompetencje),
15. Władza sądownicza, Federalny Trybunał Konstytucyjny,
16. System partyjny, partie polityczne.

1.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Kurs kończy się egzaminem pisemnym zawierającym treści z wykładu i
ćwiczeń.

ćwiczenia

projekt

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest przedstawienie prezentacji na wybrany
temat oraz obecność na zajęciach - zgodnie z wymogami przedstawionymi
na pierwszym spotkaniu.

Sylabusy
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Praktyka zawodowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.1180.5ca75696b26b0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 4, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
praktyki: 90

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem praktyki zawodowej jest wprowadzenie w zagadnienia związane z pracą na danym stanowisku, w kwestie
etyki zawodowej, odpowiedzialność, umiejętności pracy indywidualnej jak i w grupie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

powiązania między poszczególnymi naukami
i możliwościami ich wykorzystania w pracy zawodowej

SEU_K1_W10

zaliczenie
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Umiejętności – Student potraﬁ:
pracować nad projektami w sposób indywidualny
i grupowy

U1

SEU_K1_U06

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

podjęcia zawodowej aktywności w instytucjach
lokalnych, krajowych i międzynarodowych w sposób
odpowiedzialny

SEU_K1_K03

zaliczenie

K2

ochrony do ochrony różnorodności środowiska
społecznego, politycznego i dziedzictwa europejskiego

SEU_K1_K01

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
praktyki

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Tematyka będzie zależna wyłącznie od wybranego miejsca odbywania praktyki
zawodowej.

W1, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje
Rodzaj zajęć
praktyki

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie zajęć odbędzie się na podstawie dokumentacji podpisanej przez
opiekuna w miejscu odbywania praktyki zawodowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Regulamin praktyki zawodowej, będącej częścią składową Studiów Europejskich znajduje się na stronie internetowej
Instytutu: http://www.europeistyka.uj.edu.pl/studenci/praktyki-studenckie

Sylabusy
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Proseminarium
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.180.5ca756970038b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

celem zajęć proseminaryjnych będzie wprowadzenie studentów w określoną tematykę (w zależności od wyboru
prowadzącego zajęcia) związaną ze studiami europejskimi. Podczas zajęć będzie przekazana wiedza dotycząca
powstawania prac dyplomowych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zainteresowania członków proseminarium
i wykształcenie wśród nich umiejętności w zakresie tworzenia tego typu prac.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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miejsce poszczególnych nauk, niezbędnych podczas
studiów europejskich, oraz ich wzajemne powiązania

W1

SEU_K1_W01

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

szukać i dokonywać selekcji źródeł i informacji,
pisanych i elektronicznych, przydatnych w czasie
badań w ramach studiów europejskich

SEU_K1_U01

projekt

U2

przedstawić wiedzę na wybrany temat w formie
pisemnej i ustnej

SEU_K1_U04

projekt

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

15

przygotowanie projektu

20

przygotowanie do zajęć

15

analiza i przygotowanie danych

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
55

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Podział nauk i jego konsekwencje.
2. Wybór tematu pracy licencjackiej - wprowadzenie do tematyki.
3. Jak pisać prace pisemne? Wprowadzenie.
4. Gromadzenie materiałów do pracy licencjackiej - podstawowe zagadnienia.
5. Kompozycja prac pisemnych.
Pozostała tematyka zależna od wybranego proseminarium.

W1, U1, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

projekt, zaliczenie

Zaliczenie zajęć odbędzie się na podstawie obecności na zajęciach oraz po
przedstawieniu pracy zaliczeniowej na wybrany temat.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach wg informacji przedstawionych przez prowadzącego na pierwszych zajęciach.

Sylabusy
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Komunikacja i perswazja polityczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.1100.5cd42cd9da413.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach, Nauki o
polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej, 0312Politologia i wiedza o
społeczeństwie

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem jest przedstawienie i wyjaśnienie podstawowych form i środków komunikowania się polityków
i społeczeństwa w kontekście budowania przez partie i liderów politycznego wizerunku oraz wybranych modeli
perswazyjnego zabiegania o legitymizację polityczną i głosy wyborców.

C2

Celem jest nauczenie studentów rozpoznawania i krytycznego oceniania nacechowania perswazyjnego przekazów
politycznych (nabycia kompetencji komunikacyjnych w tym zakresie)

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

sposób funkcjonowania systemu komunikacji
społecznej i komunikowania politycznego na obszarze
kontynentu europejskiego

SEU_K1_W05

zaliczenie na ocenę

W2

złożoność relacji między politykami, a organizacjami
i dziennikarzami pełniącymi podstawowe funkcje
w systemie mediów w społeczeństwach europejskich

SEU_K1_W09

zaliczenie na ocenę

SEU_K1_U01

projekt

SEU_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

odszukać, zidentyﬁkować, poddać krytycznej analizie
i zrozumieć znaczenie przekazów medialnych,
ze szczególnym uwzględnieniem procesów
nakłaniania, perswazji i propagandy we współczesnej
Europie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozpoznania i krytycznej ewaluacji nieobiektywnych,
tendencyjnie głoszonych poglądów przez podmioty
działające w sferze publicznej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

15

wykonanie ćwiczeń

5

przygotowanie do zajęć

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Przygotowywanie projektów

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Komunikowanie i komunikacja o funkcji perswazyjnej. Rozpoznanie i rozróżnienie
pojęć i zjawisk: perswazji, demagogii, populizmu, socjotechniki, propagandy,
manipulacji.

U1

2.

Specyﬁczne cechy dyskursu politycznego. Europejskie modele relacji mediapolityka.

W1, W2

3.

Teoria komunikowania politycznego: perswazyjna siła słowa.

W1, W2, U1, K1

Sylabusy
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4.

Teoria komunikowania politycznego: perswazyjna siła sądu oceniającego.

W1, W2, U1, K1

5.

Teoria komunikowania politycznego: perswazyjna siła obrazu i narracji.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe, metoda
projektów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność, złożenie w terminie projektu, wykonanie zleconych
zadań
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Prawo międzynarodowe publiczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.1100.5cac67cc200bb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Klasyczny kurs wprowadzający do zagadnień z zakresu prawa międzynarodowego publicznego. Jego celem jest
omówienie podstaw tej gałęzi prawa (m.in. podmioty, źródła oraz rozwiązywanie sporów międzynarodowych).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe normy i instytucje prawa
międzynarodowego publicznego, w tym w ujęciu
historycznym

SEU_K1_W02,
SEU_K1_W04

egzamin pisemny
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

poprawnie interpretować normy prawa
międzynarodowego publicznego, w tym analizować
konretne stany faktyczne i bieżące wydarzenia
z praktyki międzynarodowej

SEU_K1_U01,
SEU_K1_U03,
SEU_K1_U05

egzamin pisemny

SEU_K1_K02,
SEU_K1_K03

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

krytycznego podejścia do posiadanej wiedzy z zakresu
prawa międzynarodowego publicznego, uznaje jego
znaczenie w rozwiązywaniu problemów poznawczych
i praktycznych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

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.

1.

Treści programowe
- Pojęcie i charakterystyka prawa międzynarodowego publicznego
- Historia prawa międzynarodowego publicznego
- Źródła prawa międzynarodowego a źródła orzecznictwa MTS
- Miejsce prawa międzynarodowego w prawie krajowym
- Podmiotowość w prawie międzynarodowym
- Państwo jako pierwotny podmiot prawa międzynarodowego
- Charakter podmiotowości prawnomiędzynarodowej organizacji
międzynarodowych
- Organizacja Narodów Zjednoczonych
- Terytorium w prawie międzynarodowym
- Jednostka w prawie międzynarodowym
- System ochrony praw człowieka
- Metody rozwiązywania sporów w prawie międzynarodowym
- MTS i jego funkcjonowanie
- Inne sądy międzynarodowa

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

W1, U1, K1

- Odpowiedzialność międzynarodowa państw
- Prawo konﬂiktów zbrojnych

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecnośc i aktywność na zajęciach, pozytywna ocena z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wstęp do prawa

Sylabusy
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Seminarium dyplomowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.1300.5ca756b2af3d0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

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

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
12.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć seminaryjnych będzie wprowadzenie studentów w określoną tematykę (w zależności od wyboru
prowadzącego zajęcia) związaną ze studiami europejskimi. Podczas zajęć będzie przekazana wiedza dotycząca
powstawania prac licencjackich, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zainteresowania poszczególnych osób
i wykształcenie wśród nich umiejętności w zakresie tworzenia tego typu prac. Istotnym fragmentem będzie
przekazanie informacji dotyczących ochrony własności intelektualnej. Celem ﬁnalnym będzie przygotowanie
pracy licencjackiej przez uczestników seminarium.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

metodologię i prawidłowo stosuje terminy związane
z zagadnieniem pracy dyplomowej

SEU_K1_W02

wyniki badań

W2

zasady funkcjonowania instytucji w obszarze
europejskim (UE i jej państwa członkowskie)w odniesieniu do zagadnień pracy dyplomowej,
posiada rozeznanie w działaniach organizacji
integracyjnych kontynentu

SEU_K1_W03

wyniki badań

W3

zasady funkcjonowania instytucji społecznych,
kulturowych i politycznych w zależności od wybranej
tematyki pracy dyplomowej

SEU_K1_W05

wyniki badań

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przedstawić w formie pisemnej i ustnej – w języku
polskim lub obcym – wiedzę dotyczącą wybranego
zagadnienia

SEU_K1_U04

zaliczenie

U2

szukać, dokonywać selekcji źródeł i informacji
(pisanych i elektronicznych) związanych z podjętą
tematyką pracy dyplomowej,

SEU_K1_U01

zaliczenie

U3

sformułować problem badawczy związany
z kierunkiem podjętych studiów

SEU_K1_U02

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozumienia pojęć i regulacji dotyczących ochrony
własności intelektualnej i stosowania ich w praktyce

SEU_K1_K04

zaliczenie

K2

podejścia krytycznego do posiadanej wiedzy jak
i źródeł służących do sfomułowania problemu
badawczego

SEU_K1_K02

raport

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

60

przygotowanie do zajęć

25

zbieranie informacji do zadanej pracy

25

analiza aktów normatywnych

50

przygotowanie pracy dyplomowej

170

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
330

ECTS
12.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe

1. Praca licencjacka i jej cechy - wprowadzenie i podstawowe wymogi.
2. Wybór tematu pracy licencjackiej.
3. Technika pisania prac pisemnych.
4. Podstawowe pojęcia dotyczące własności intelektualnej, dóbr niematerialne,
własności przemysłowej. Prawa autorskie, prawa pokrewne.
5. Zakres ochrony majątkowych praw autorskich. Ograniczenia, dozwolony użytek,
prawo cytatu, antologia i przedruk. Szczególne ochrony własności intelektualnej.
W1, W2, W3, U1, U2, U3,
6. Dochodzenie ochrony prawnej w prawie autorskim i poprzez ochronę dóbr
K1, K2
osobistych. Piractwo i odpowiedzialność karna za naruszanie praw autorskich.
7. Metodologia badań w zakresie nauk społecznych i humanistycznych.
8. Gromadzenie materiałów do pracy licencjackiej. Znaczenie źródeł.
9. Kompozycja prac pisemnych.
10. Obrona pracy i egzamin licencjacki - podstawowe założenia.

1.

Pozostała tematyka zależna od wybranego seminarium.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, udział w badaniach
Rodzaj zajęć

seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Całościowe zaliczenie kursu odbędzie się po przedstawieniu
pracy dyplomowej oraz jej obronie w drugim semestrze
raport, wyniki badań, zaliczenie
trwania kursu. W i semestrze ocenie podlegają postępy w
pracy nad pracą dyplomową

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony II rok studiów.

Sylabusy
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Gospodarka państw niemieckojęzycznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
NIEMCOZNAWSTWO

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUNS.1100.5cd42ce8c4b69.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami dotyczącymi ekonomicznych aspektów
funkcjonowania obszaru niemieckojęzycznego, rozwojem urbanizacji i uprzemysłowienia na tymże obszarze,
funkcjonowaniem ﬁrm tych państw a także kwestiom migracji powiązanych z ekonomią obszaru. Część zagadnień
zostanie poświęcona praktycznym przejawom funkcjonowania rynku pracy w Niemczech, Austrii i Szwajcarii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zna zasady funkcjonowania systemów gospodarczych
państw niemieckojęzycznych i ich powiązanie
z rynkiem europejskim

SEU_K1_W05

egzamin pisemny,
prezentacja

W2

zna i rozumie metody i narzędzia pozyskiwania danych
niezbędnych aby analizować procesy ekonomiczne
SEU_K1_W02
w Niemczech, Austrii i Szwajcarii

egzamin pisemny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ wykrywać zależności między poszczególnymi
procesami, w szczególności ekonomicznymi,
na obszarze państw niemieckojęzycznych
w perspektywie przeszłości i współczesności (K_U10)

SEU_K1_U02

egzamin pisemny,
prezentacja

SEU_K1_K02

egzamin pisemny,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

jest przygotowany do aktywności zawodowej
w instytucjach krajowych i międzynarodowych, w tym
także w państwach niemieckojęzycznych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

18

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie do zajęć

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Geograﬁa gospodarcza. Społeczne, przyrodnicze, ekonomiczne i przestrzenne
zróżnicowanie gospodarki obszaru niemieckojęzycznego – podstawowe pojęcia;
Gospodarki Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Liechtensteinu – ujęcie statystyczne i
cechy charakterystyczne; Fenomen gospodarki szwajcarskiej, jako przykładu
małego państwa - próba analizy; Partnerzy handlowi państw niemieckojęzycznych;
Procesy urbanizacyjne na obszarze Niemiec, Austrii i Szwajcarii i ich wpływ na
obecną gospodarkę. Aglomeracja i obszary metropolitarne; Wpływ migracji na
W1, W2, U1, K1
rozwój gospodarek państw niemieckojęzycznych; Zasoby naturalne państw
niemieckojęzycznych i ich wykorzystanie; Sieć komunikacyjna Niemiec, Austrii i
Szwajcarii i jej znaczenie w ujęciu europejskim. Drogi lądowe i wodne, ruch
lotniczy; Przestrzenne rozmieszczenie produkcji. Przemysł, usługi, rolnictwo;
Rozwój poszczególnych gałęzi przemysłu; Największe i najbardziej znane ﬁrmy
Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Liechtensteinu. Analiza przypadków; Podsumowanie i
wnioski.

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

50% oceny z przedmiotu

ćwiczenia

prezentacja

50% oceny z przedmiotu

Sylabusy
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Komunikacja międzykulturowa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
EKSPERT ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUEOSS.1100.5ca29968e43bd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z najważniejszymi koncepcjami komunikacji międzykulturowej

C2

podniesienie kompetencji międzykulturowych

C3

wykształcenie umiejętności współpracy w grupie wielokulturowej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

miejsce i znaczenie nauk społecznych
i humanistycznych w systemie nauk K_W01_SH

SEU_K1_W01

projekt

W2

teorie, ogólne podstawy, metodologię i terminologię
ogólną i szczegółową z zakresu dziedzin nauk
i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku
studiów K_W02_SH

SEU_K1_W02

egzamin pisemny

W3

sposób funkcjonowania instytucji społecznych,
kulturowych, politycznych i gospodarczych
na obszarze kontynentu europejskiego K_W05_H

SEU_K1_W02

projekt

W4

metody analizy i interpretacji wytworów kultury
europejskiej, wybranych teorii i szkół badawczych
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla
kierunku studiów K_W06_SH

SEU_K1_W06

egzamin pisemny

W5

metody i narzędzia pozyskiwania danych w celu
analizy procesów społecznych, kulturowych,
politycznych i ekonomicznych na obszarze kontynentu
europejskiego K_W07_SH

SEU_K1_W07

projekt

W6

student posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą
powiązań między naukami politycznymi, ekonomią,
prawem, historią, socjologią, literaturoznawstwem,
oraz pozostałymi dziedzinami nauk humanistycznych
i społecznych K_W10_SH

SEU_K1_W07

egzamin pisemny

U1

student wyszukuje, selekcjonuje, identyﬁkuje
i poddaje krytycznej analizie źródła oraz informacje
pisane i elektroniczne związane z dyscyplinami nauki
właściwymi na kierunku studiów K_U01_SH

SEU_K1_U01

projekt

U2

formułować problemy badawcze i badać procesy
polityczne, społeczne, historyczne, kulturowe
i ekonomiczne w wymiarze europejskim K_U02_SH

SEU_K1_U02

egzamin pisemny

U3

stosując metody typowe dla dyscyplin nauki
właściwych dla kierunku studiów potraﬁ wyjaśniać
i prognozować rolę procesów mających miejsce na
kontynencie europejskim, w szczególności w Unii
Europejskiej K_U03_SH

SEU_K1_U03

projekt

U4

posługiwać się systemami normatywnymi aby
rozwiązać zadania z zakresu dziedzin nauk i dyscyplin
naukowych właściwych dla kierunku studiów K_U05_S

SEU_K1_U05

projekt

U5

pracować indywidualnie i w grupie nad projektami
związanymi z tematyką europejską, wykazuje się
umiejętnością planowania tejże pracy K_U06_SH

SEU_K1_U06

projekt

U6

w okresie całego życia potraﬁ samodzielnie planować
a także realizować proces poszerzania wiedzy oraz
podnoszenia umiejętności i kwaliﬁkacji związanych
ze studiami europejskimi K_U07_SH

SEU_K1_U06

projekt

U7

wykorzystać w komunikacji specjalistyczną
terminologię, jest w stanie brać udział w debatach
przedstawiając różne opinie i stawiska w zakresie
tematyki związanej ze studiami europejskimi
K_U09_SH

SEU_K1_U09

projekt

U8

wykrywać zależności między poszczególnymi
procesami społecznymi, kulturowymi, politycznymi,
SEU_K1_U10
historycznymi i ekonomicznymi na obszarze Europy
w perspektywie przeszłości i współczesności K_U10_SH

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy

egzamin pisemny
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

w sposób krytyczny podchodzi do posiadanej wiedzy,
uznaje jej znaczenie w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych K_K02_SH

SEU_K1_K02

projekt

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie projektu

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przeprowadzenie badań literaturowych

10

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

uczestnictwo w egzaminie

2

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
107

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.

człowieka jako istota społeczna 2h

W1, W2, U7, U8, K1

2.

pojęcie wielokulturowości, międzykulturowości i transkulturowości, globalizacji i
multi-kulti

W1, W2, W4, W6, U2, U5,
U6, U7, K1

3.

kompetencje międzykulturowe 4h

W1, W2, W5, W6, U1, U2,
U3, U5, U6, U7, U8, K1

4.

stereotyp, tolerancja, dyskryminacja 2h

W1, W2, W3, W6, U1, U3,
U4, U5, U6, U7, K1

Sylabusy
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5.

szok kulturowy i sposoby przezwyciężania go 2h

W2, W3, W4, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, U7, U8, K1

6.

specyﬁka kontaktu międzykulturowego 2h

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, K1

7.

specyﬁka procesu komunikacji międzykulturowej 2h

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, K1

8.

kontekst kulturowy a komunikacja międzykulturowa 2h

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, K1

9.

modele międzykulturowe interakcji 2h

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, K1

10.

międzykulturowa komunikacja werbalna i różnorodność jej stylów 2h

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, K1

11.

. komunikacja pisemne – redakcja tekstów 2h

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, K1

12.

międzykulturowa komunikacja niewerbalna – formy komunikacji 2h

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, K1

13.

sposoby przezwyciężania barier w komunikacji międzykulturowej 2h

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, K1

14.

negocjacje i kompromisy 2h

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, K1

15.

praca w zespole międzynarodowym 2h

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, U7, U8, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, metoda sytuacyjna, inscenizacja, burza mózgów, gra dydaktyczna, konsultacje,
symulacja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

ocena przynajmniej dostateczna

ćwiczenia

projekt

ocena przynajmniej dostateczna

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Organizacja i zarządzanie instytucjami
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
EKSPERT ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUEOSS.1100.5cd42ce51def1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15, warsztaty: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenie jest uzyskanie przez studentów wiedzy dotyczącej podstaw funkcjonowania instytucji oraz
zarządzania zespołami ludzkimi, a także nabycie umiejętności i kompetencji organizowania i kierowania
zespołami ludzkimi

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Absolwent zna i rozumie sposób funkcjonowania
instytucji społecznych, kulturowych, politycznych
i gospodarczych na obszarze kontynentu
europejskiego.

SEU_K1_W05

egzamin pisemny

SEU_K1_U06

zaliczenie pisemne

SEU_K1_K03

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Absolwent potraﬁ pracować indywidualnie i w grupie
nad projektami związanymi z tematyką europejską,
wykazuje się umiejętnością planowania tejże pracy.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Absolwent jest gotów do aktywności zawodowej
w instytucjach krajowych i międzynarodowych, także
na poziomie lokalnym, które zajmują się problematyką
europejską.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

15

warsztaty

15

przygotowanie do zajęć

20

Przygotowanie prac pisemnych

15

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
115

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Świat instytucji – wymiar prawny, społeczny i kulturowy

W1

2.

Zarządzanie społeczne

W1

3.

Podstawowe aspekty zarządzania w organizacjach

W1

4.

Zarządzanie zespołami ludzkimi

W1

Sylabusy
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5.

Zarządzanie zespołami liderów

W1

6.

Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej

W1, K1

7.

Zarządzanie w samorządach lokalnych

W1, K1

8.

Społeczne, psychologiczne i instytucjonalne uwarunkowania kierowania ludźmi

W1, U1

9.

Praktyka skutecznego zarządzania

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

egzamin pisemny

obecność i aktywność, pozytywna ocena z egzaminu

warsztaty

zaliczenie pisemne

obecność i aktywność, pozytywna ocena z zaliczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Sylabusy
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Państwa Basenu M. Śródziemnego: społeczeństwa, polityka, gospodarka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
ANALITYK ZJAWISK I PROCESÓW

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUAZPS.1100.5cd42ce0b1485.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu będzie zapoznanie studentów z historią polityczną, społeczną oraz gospodarczą wybranych
państw basenu Morza Śródziemnego oraz przedstawienie polityk, miejsca i roli Unii Europejskiej w tym regionie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

[SEU_K1_W03] Absolwent zna i rozumie zasady
funkcjonowania systemów i instytucji
charakterystycznych dla europejskich organizacji
integracyjnych, w tym w szczególności dla Unii
Europejskiej oraz jej państw członkowskich, jak
i poszczególnych państw kontynent

SEU_K1_W01,
SEU_K1_W02,
SEU_K1_W03,
SEU_K1_W04,
SEU_K1_W05,
SEU_K1_W06,
SEU_K1_W07,
SEU_K1_W10,
SEU_K1_W11

egzamin pisemny,
projekt

SEU_K1_U01,
SEU_K1_U02,
SEU_K1_U03,
SEU_K1_U04,
SEU_K1_U05,
SEU_K1_U06,
SEU_K1_U07,
SEU_K1_U09,
SEU_K1_U10

egzamin pisemny,
projekt

SEU_K1_K01,
SEU_K1_K02,
SEU_K1_K03,
SEU_K1_K04

egzamin pisemny,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

[SEU_K1_U10] Absolwent potraﬁ wykrywać zależności
między poszczególnymi procesami społecznymi,
kulturowymi, politycznymi, historycznymi
i ekonomicznymi na obszarze Europy w perspektywie
przeszłości i współczesności

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

[SEU_K1_K02] Absolwent jest gotów do krytycznego
podejścia do posiadanej wiedzy, uznaje jej znaczenie
w rozwiązywaniu problemów poznawczych
i praktycznych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie projektu

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Deﬁnicja regionu basenu Morza Śródziemnego. Klasyﬁkacja państw
regionu; Funkcjonowania krajów basenu Morza Śródziemnego w UE.

W1, U1, K1

2.

Obszar śródziemnomorski w strategii Unii Europejskiej (Deklaracja
barcelońska, szczyt Euromed).

W1, U1, K1

3.

System polityczny i ogólne uwarunkowania społeczne współczesnej
Francji.

W1, U1, K1

4.

Postkolonializm i polityka Francji w basenie Morza Śródziemnego

W1, U1, K1

5.

System polityczny i ogólne uwarunkowania społeczne współczesnych
Włoch.

W1, U1, K1

6.

Dekolonizacja na przykładzie Włoch; Polityka Włoch w basenie Morza
Śródziemnego.

W1, U1, K1

7.

System polityczny i ogólne uwarunkowania społeczne współczesnej
Hiszpanii.

W1, U1, K1

8.

Polityka regionalna w Hiszpanii. Problem Katalonii.

W1, U1, K1

9.

System polityczny i ogólne uwarunkowania społeczne współczesnej
Portugalii. Polityka Portugalii w basenie Morza Śródziemnego.

W1, U1, K1

10.

System polityczny i ogólne uwarunkowania społeczne współczesnej
Grecji.

W1, U1, K1

11.

System polityczny i ogólne uwarunkowania społeczne współczesnej
Turcji. Perspektywy integracyjne Turcji.

W1, U1, K1

12.

System polityczny i uwarunkowania polityczno-społeczno-ekonomiczne Maroka w
kontekście Arabskiej wiosny

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Egzamin pisemny w formie testu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest
uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

ćwiczenia

projekt

Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie prezentacji oraz aktywny udział
w ćwiczeniach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Państwa Europy Środkowej: społeczeństwa, polityka, gospodarka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
ANALITYK ZJAWISK I PROCESÓW

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUAZPS.1100.5cd42ce109b2a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze specyﬁką funkcjonowania państw środkowoeuropejskich zarówno
w aspekcie społecznym, jak i politycznym i ekonomicznym. Analizie poddane zostaną uwarunkowania
historyczne, jak problemy współczesne, będące wynikiem przemian w tych państwach od momentu upadku
systemu bipolarnego.

C2

Zdobycie wiedzy na temat procesu przemian politycznych zachodzących w krajach Europy Środkowej w wyniku
ich podporządkowania ZSRR w latach 40., a następnie dekomunizacji w latach 90., poznanie przyczyn, przebiegu,
skali i konsekwencji tych zmian. Rozwój polityczny i gospodarczy tych krajów po 1989 r.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

[SEU_K1_W05] Absolwent zna i rozumie sposób
funkcjonowania instytucji społecznych, kulturowych,
politycznych i gospodarczych na obszarze kontynentu
europejskiego [SEU_K1_W10] Absolwent zna i rozumie
znaczenie uporządkowanej wiedzy dotyczącej
powiązań między naukami politycznymi, ekonomią,
prawem, historią, socjologią, literaturoznawstwem,
oraz pozostałymi dziedzinami nauk humanistycznych
i społecznych

SEU_K1_W05,
SEU_K1_W10

prezentacja, zaliczenie,
egzamin

W2

Absolwent zna specyﬁkę i posiada umiejętność
ustnego podawania przykładów (w perspektywie
historycznej) państw w Europie Środkowej
i Południowo Wschodniej o różnych systemach władzy.
Student rozróżnia podziały geopolityczne w Europie,
zna najważniejsze deﬁnicje pojęcia regionu
"środkowoeuropejskiego", najważniejsze wydarzenia
historyczne kształtujące Europę Środkową jako całość
oraz tworzące ją państwa.

SEU_K1_W03,
SEU_K1_W06,
SEU_K1_W10

prezentacja, zaliczenie,
egzamin

SEU_K1_U04,
SEU_K1_U06,
SEU_K1_U10

prezentacja, zaliczenie,
egzamin

K1

[SEU_K1_K02] Absolwent jest gotów do krytycznego
podejścia do posiadanej wiedzy, uznaje jej znaczenie
w rozwiązywaniu problemów poznawczych
i praktycznych

SEU_K1_K02

prezentacja, zaliczenie,
egzamin

K2

Student potraﬁ śledzić bieżące wydarzenia w Europie
Środkowej i Południowo-Wschodniej i omawiać je
publicznie, a także potraﬁ prawidłowo ocenić ewolucję
i perspektywy głównych procesów zachodzących
w stosunkach międzynarodowych w regionie.

SEU_K1_K02,
SEU_K1_K03

prezentacja, zaliczenie,
egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

[SEU_K1_U04] Absolwent potraﬁ przedstawić w formie
pisemnej i ustnej – zarówno w języku polskim jak
i obcym – wiedzę dotyczącą mechanizmów
zachodzących w Unii Europejskiej i w poszczególnych
państwach europejskich [SEU_K1_U06] Absolwent
potraﬁ pracować indywidualnie i w grupie nad
projektami związanymi z tematyką europejską,
wykazuje się umiejętnością planowania tejże pracy
[SEU_K1_U10] Absolwent potraﬁ wykrywać zależności
między poszczególnymi procesami społecznymi,
kulturowymi, politycznymi, historycznymi
i ekonomicznymi na obszarze Europy w perspektywie
przeszłości i współczesności

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

Sylabusy
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przygotowanie do egzaminu

30

analiza źródeł historycznych

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

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

Wykład:
1. Europa Środkowa - pojęcie i miejsce na mapie Europy (koncepcja wielkich
regionów Europy: Europa Zachodnia, Środkowo-Wschodnia i PołudniowoWschodnia).
2. Państwa środkowoeuropejskie w polityce międzynarodowej XX i XXI wieku
3. Środkowoeuropejski tygiel - społeczeństwa i kultura
4. Od RWPG do UE. Gospodarka państw środkowoeuropejskich
5. Problematyka transformacji systemowej państw regionu
6. Problemy polityki wewnętrznej.
7. Środkowoeuropejskie struktury współpracy państw
Ponadto: Geograﬁczne i etniczne podziały Europy Środkowej.
Czy istnieje wspólna kultura środkowoeuropejska?
1.

Historyczna przynależność regionu.

W1, U1, K1

Rewolucja 1956 r. na Węgrzech a sytuacja w Europie Środkowo-Wschodniej.
„Praska wiosna”
interwencja zbrojna państw Układu Warszawskiego w Czechosłowacji w 1968 r.
przyczyny i skutki.
Projekty integracji państw Europy Środkowej.
Upadek Bloku Wschodniego.

Ćwiczenia:
- prezentacje studentów na temat poszczególnych państw regionu lub zagadnień

Sylabusy

399 / 465

Charakterystyka państ Europy Środkowej po 1989 r. - Republika Czeska
Charakterystyka państ Europy Środkowej po 1989 r. -Słowacja
Charakterystyka państ Europy Środkowej po 1989 r. - Węgry
Charakterystyka państ Europy Środkowej po 1989 r. -Słowenia
Charakterystyka państ Europy Środkowej po 1989 r. -Chorwacja

2.

W1, W2, U1, K1, K2

Idea Międzymorza po 2015 roku. Bezpieczeństwo energetyczne i polityka
Federacji Rosyjskiej.

Ćwiczenia:
- prezentacje studentów na temat poszczególnych państw regionu lub zagadnień

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

zaliczenie, egzamin

Egzamin ustny dotyczący zagadnień poruszanych na wykładach i w
trakcie zajęć

ćwiczenia

prezentacja

prezentacja na zadany temat (np. ustrój polityczny danego państwa,
rozwój gospodarczy po 1989 r.)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student powinien pozsiadać podstkową wiedzę z geograﬁi politycznej i polityki państw regionu Europy Środkowej i Bałkanów.
Ponadto podstawowa wiedza z zakresu geopolityki. Znajomość i rozumienie pojęć: kultura, tożsamość, idea, naród.
Wiedza z zakresu federacyjnych planó w Europie Środkowej.

Sylabusy
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Państwa niemieckojęzyczne we współczesnej Europie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
ANALITYK ZJAWISK I PROCESÓW

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUAZPS.1100.5cd42ce0d9157.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest przekazanie podstawowej wiedzy związanej z funkcjonowaniem państw niemieckojęzycznych
we współczesnej Europie. Analizie zostaną poddane zagadnienia dotyczące polityki, gospodarki i społeczeństwa.
Celem zajęć jest również praktyczne sprawdzenie źródeł informacji na temat Niemiec, Austrii, Szwajcarii
i Liechtensteinu a także umiejętności ich stosowania.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

funkcjonowanie systemów i instytucji w państwach
niemieckojęzycznych oraz zasad nimi rządzących

SEU_K1_W03

egzamin pisemny

W2

metody i źródła danych służących poszerzeniu wiedzy
na temat Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Liechtensteinu

SEU_K1_W07

prezentacja

SEU_K1_U09

egzamin pisemny,
prezentacja

SEU_K1_K02

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wykorzystać specjaistyczną terminologię związaną
z analizą państw niemieckojęzycznych aby
komunikować się na tematy związane z zagadnieniami
kursowymi

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznego podejścia do swojej wiedzy, ma
świadomość konieczności jej poszerzania w przysżłości
w celu rozwiązywania praktycznych problemów.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

analiza i przygotowanie danych

15

przygotowanie do egzaminu

20

przeprowadzenie badań literaturowych

10

przygotowanie do ćwiczeń

10

uczestnictwo w egzaminie

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
106

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Wykład:
1. Państwa niemieckojęzyczne w Europie - wprowadzenie terminologiczne i wstęp
historyczny.
2. Znaczenie Niemiec, Szwajcarii, Austrii i Liechtensteinu na arenie
międzynarodowej i europejskiej,
3. Polityka zagraniczna państw niemieckojęzycznych - wybrane aspekty.
4. Państwa niemieckojęzyczne w europejskich organizacjach integracyjnych przeszłość, teraźniejszość, przyszłość.
5. Wybrane zagadnienia polityki wewnętrznej państw regionu.
6. Gospodarka obszaru niemieckojęzycznego - podstawowe informacje.
Ćwiczenia:
1. Źródła wiedzy o Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Liechtensteinie.
2. Systemy polityczne i partyjne państw niemieckojęzycznych - wybrane aspekty.
3. Wewnętrzna różnorodność Niemiec, Austrii i Szwajcarii.
4. Migracje do Niemiec, Austrii i Szwajcarii - przyczyny, przebieg, skutki.
5. Polityka energetyczna państwa obszaru.
6. Problemy społeczne państw niemieckojęzycznych.

1.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Egzamin końcowy w formie pisemnej, do jego pozytywnego zaliczenia
należy uzyskać ponad 50% punktów.

ćwiczenia

prezentacja

Do zaliczenia całości egzaminu niezbędne jest uzyskanie pozytywnego
zaliczenia ćwiczeń (obecność na zajęciach, dyskusja, prezentacja
przedstawiona podczas zajęć).

Sylabusy
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Polityka zagraniczna państw niemieckojęzycznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
NIEMCOZNAWSTWO

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUNS.1100.5cd42ce91c75a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem modułu jest zapoznanie jego uczestników z podstawowymi pojęciami dotyczącymi polityki zagranicznej
oraz podstawowymi wyznacznikami polityki zagranicznej Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Liechtensteinu,
w szczególności po 1945 r. Rozważania te zostaną oparte także na odniesieniach historycznych. Po ukończeniu
kursu studenci powinni dysponować wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na rozeznanie w najistotniejszych
kierunkach działań zewnętrznych państw niemieckojęzycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

404 / 465

W1

działanie instytucji i mechanizmów związanych
z polityką zagraniczną państwa, ich usytuowanie
w systemie politycznym

SEU_K1_W03

egzamin pisemny

W2

doktryny i założenia polityki zagranicznej państw
niemieckojęzycznych oraz ich podstawy społeczne
i polityczne

SEU_K1_W04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przygotować projekt, samodzielnie lub w grupie,
związanych z analiza wybranego zjawiska
mieszczącego się w tematyce kursu

SEU_K1_U06

projekt

U2

wyjaśniać i prognozować zewnętrzne działania państw
niemieckojęzycznych na arenie międzynarodowej

SEU_K1_U03

projekt

SEU_K1_K03

projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

zawodowej aktywności związanej z kontaktami
z państwami niemieckojęzycznymi

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie projektu

20

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do egzaminu

30

uczestnictwo w egzaminie

1

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
106

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Tematyka wykładu:
1. Polityka zagraniczna państwa – pojęcie, aktorzy, funkcje,
a) uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, cele, środki i metody realizacji,
b) ustawowe podstawy polityki zagranicznej.
2. Historyczne uwarunkowania polityki zagranicznej Niemiec, Austrii i Szwajcarii.
3. Niemcy wobec wyzwań polityki europejskiej po upadku systemu
komunistycznego w 1989 r.,
a) polityka wobec krajów Europy Środkowej,
b) polityka wobec Rosji i krajów poradzieckich – wybrane zagadnienia i problemy,
c) polityka unijna.
4. Niemcy Austria i Szwajcaria wobec aktualnych wyzwań polityki światowej,
a) przykłady stosowania soft power w polityce zagranicznej.
5. Niemcy wobec obszaru państw byłej Jugosławii po jej rozpadzie,
a) Bonn wobec rozpadu Jugosławii i polityka wobec Chorwacji, Słowenii oraz Bośni
i Hercegowiny,
b) rola Niemiec w unijnym procesie stabilizacji Bałkanów Zachodnich.
6. Austriacka i szwajcarska polityka neutralności.
7. Polityka zewnętrzna Liechtensteinu jako mikropaństwa.

1.

W1, W2, U1, U2, K1

Tematyka ćwiczeń:
1. Ostpolitik w polityce zagranicznej RFN a interesy państwa w latach 1949-1990.
2. Problem granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej w stosunkach polsko-niemieckich:
od tymczasowej normalizacji do ostatecznej regulacji granicznej
3. Niemcy i Austria wobec rozszerzenia Unii Europejskiej o Polskę
4. Szwajcarska polityka neutralności w praktyce - wybrane zagadnienia.
5. Niemiecka polityka pojednania wobec Francji. Stosunki francusko-niemieckie w
kontekście integracji europejskiej w ramach Unii Europejskiej.
6. Austriacka polityka wobec Unii Europejskiej.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Egzamin końcowy będzie miał formę egzaminu pisemnego zawierającego
test jednokrotnego wyboru oraz możliwość wypowiedzi pisemnej na
zadany temat.

ćwiczenia

projekt

Zaliczenie ćwiczeń z kolei będzie wymagało obecności oraz
przedstawienia wybranego zagadnienia przy wykorzystaniu metody
projektowej.

Sylabusy
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Współczesne stosunki polsko - niemieckie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
NIEMCOZNAWSTWO

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUNS.1100.604b7102d40fd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest przypomnienie posiadanej przez studentów wiedzy na temat historii relacji polskoniemieckich oraz krytyczna analiza zwłaszcza tych wydarzeń i procesów historycznych, które w historiograﬁi,
pamięci społecznej, kulturze masowej a nawet propagandzie obu krajów, przedstawiane są w różny sposób.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą powiązań
między naukami politycznymi, ekonomią, prawem,
historią, socjologią, literaturoznawstwem, oraz
pozostałymi dziedzinami nauk humanistycznych
i społecznych

SEU_K1_W05

projekt, prezentacja,
egzamin

SEU_K1_U01

projekt, prezentacja

SEU_K1_K03

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ formułować problemy badawcze i badać
procesy polityczne, społeczne, historyczne, kulturowe
i ekonomiczne w wymiarze europejskim

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Absolwent jest gotów do krytycznego podejścia
do posiadanej wiedzy, uznaje jej znaczenie
w rozwiązywaniu problemów poznawczych
i praktycznych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie projektu

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

18

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Osadnictwo niemieckie i na prawie niemieckim na ziemiach polskich. Dziedzictwo
niemieckiego mieszczaństwa; Historia Zakonu Krzyżackiego; Królowie Sascy na
polskim tronie; Rozbiory – sytuacja w zaborze pruskim i austriackim; Sprawa
polska w pierwszej wojnie światowej. Plebiscyty na Warmii i Mazurach, powstania
śląskie; Relacje polsko-niemieckie w dwudziestoleciu międzywojennym. Wolne
miasto Gdańsk; Druga wojna światowa – niemieckie plany dotyczące ludności
polskiej (np. Goralenvolk); Wypędzenia; Kwestia granicy na Odrze i Nysie w
stosunkach polsko-niemieckich. Relacje Polski z RFN i NRD; Początki procesu
pojednania; Lata ’90 – stereotyp obraz Polaka i Niemca. Wsparcie Niemiec dla
polskich starań o członkostwo w UE; Obecne relacje Polski i Niemiec. Wzajemne
postrzeganie się Polaków i Niemeców.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin

50% oceny

ćwiczenia

projekt, prezentacja

projekt 25% oceny, prezentacja 25% oceny

Sylabusy
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Anti-Discrimination in Politics and Education: Challenges and Strategies
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.1300.604b48f70871f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

After the completion of the course, students are expected to: - know and understand basic theories on
developments of stereotypes, prejudices and discrimination - know and understand theories attempting to
explain the reasons and origins of negative attitudes towards Others - know and understand contemporary
interpretations of the origins of xenophobia and racism - know and understand contemporary discourses on
racism and antisemitism - analyze discrimination against minority communities in Europe - diagnose problems
and build up a toolbox of solutions to the challenges raised above.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

basic theories on developments of stereotypes,
prejudices and discrimination

SEU_K1_W02,
SEU_K1_W05,
SEU_K1_W07,
SEU_K1_W10

projekt, raport,
prezentacja

W2

theories attempting to explain the reasons and origins
of negative attitudes towards Others

SEU_K1_W04,
SEU_K1_W05,
SEU_K1_W06

projekt, wyniki badań

W3

contemporary interpretations of the origins of
xenophobia and racism

SEU_K1_W04,
SEU_K1_W07

projekt, wyniki badań

W4

contemporary discourses on racism and antisemitism

SEU_K1_W04,
SEU_K1_W06

projekt, raport,
prezentacja

projekt, raport, wyniki
badań, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

analyze discrimination against minority communities
in Europe

SEU_K1_U01,
SEU_K1_U02,
SEU_K1_U03,
SEU_K1_U06,
SEU_K1_U07,
SEU_K1_U09

U2

evaluate strategies of intergovernmental, national and
civil society organizations aimed at counteracting
discrimination

SEU_K1_U03,
SEU_K1_U04,
SEU_K1_U05

projekt, wyniki badań,
prezentacja

SEU_K1_K01,
SEU_K1_K03

raport, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

diagnose problems and build up a toolbox of solutions
to the challenges raised above

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza i przygotowanie danych

20

analiza problemu

20

pozyskanie danych

20

przygotowanie projektu

20

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Introduction to the course - literature, format, requirements, reading
assignments. Introduction to project work.

W1

2.

Introduction to terms/concepts/deﬁnitions: racism, antisemitism, islamophobia,
xenophobia, authoritarianism, stereotypes, prejudices, discrimination, conﬂicts,
domestic violence – preliminary analysis of phenomena.

W1, W2, W3, W4, U1, U2

3.

Assessing the patterns of discrimination – what can be considered discrimination?
Anti-discrimination policies at the state level

W1, W2, W3, U1

4.

Anti-discrimination policies / actions at the EU level

W1, U1

5.

Dominance, power, tolerance/toleration and the limits thereof: plural
(multicultural) societies and their dilemmas

W1, U1, K1

6.

Migrant Others: Fear of small numbers and moral panic.

W1, U1

7.

Prejudice in History. Film and Discussion.

W1, U1, K1

8.

Formulating solutions: policy-making, educational programmes, local initiatives

U1, K1

9.

Strategies against racism, xenophobia, discrimination, and antisemitism:
legislation, media awareness, intercultural competence. OSCE/ODIHR Tolerance
and Non-Discrimination Program (TnD).

U1, K1

10.

Introduction to intergovernmental organisations and NGOs dealing with
Discrimination. (ADL, FRA, Pew surveys, TANDIS).

W1, U1, K1

11.

Human Rights. Discussion on series of videoblogs by the FRA Director Michael
O'Flaherty addressing burning fundamental rights themes. Antisemitism in
Contemporary Poland: Nationalism, Populism, and Conspiracy Theories

W1, U1, K1

12.

Analysis of empirical studies on prejudices, antisemitism, discrimination of Roma,
Muslim, LGTB+ individuals and communities.

W1, K1

13.

Project interaction / discussion

W1, U1

14.

Project interaction / discussion

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, konsultacje, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład
konwersatoryjny, burza mózgów, seminarium, metoda projektów, analiza tekstów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

projekt, raport, wyniki
badań, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Assessment Evaluation methods for the learning outcomes: •
assessment of in-class and smaller group discussions based on
lectures and reading materials provided • assessment of the
knowledge gained, analysis and presentation (both oral and written)
of group projects. • assessment of critical self-reﬂection. Students
are expected to discuss the readings and develop their own position
on the issues discussed. Each student will be required to prepare
discussion points from readings required for classes. Evaluation of
group projects 70% of grade In-class activities, class preparation and
participation 20% of grade Critical self-reﬂection 10% of grade
Students may have no more than 2 unexcused absences. Each
absence above the limit will need to be made up with the course
instructors. Students who are absent for more than 40% of the
classes will automatically fail the course.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Proﬁciency in English

Sylabusy
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Refugee Crisis in Europe - Mediatization and Politicization
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.1300.609e1d4c495ba.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach, Nauki o
polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej, 0312Politologia i wiedza o
społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
G1

The aim of this interactive course is to familiarize students with the historical process and discursive context of
the European refugee crisis in Europe after 2015.

G2

Analyze and present how the refugee crisis has been framed and politicized through mass media, social media
platforms, popular culture, politicians, and user-generated content (EK6)

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

the context of the European refugee crisis including its
SEU_K1_W01
main actors

prezentacja, egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

SEU_K1_U01

prezentacja, egzamin

U2

SEU_K1_U09

prezentacja, egzamin

SEU_K1_K02

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

fulﬁlling social duties and organize activities to
support social groups in order to help them fully
participate in the European public sphere

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

przygotowanie dokumentacji

20

przygotowanie do egzaminu

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie do zajęć

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

415 / 465

The European migration / refugee crisis: contextual introduction.
The migration crisis as methodological problem of media and discursive
representations.
Contemporary discussions on migration: mainstream media and social media
platforms.
Popular culture, political institutions, and user-generated content of the crisis.
The humanitarian discourse.
The threat discourse.
Popular narratives within the discourses and textual representations in the media
coverage, user-generated content, and movies.
The key politicizing actors: models and practice of politicisation of the crisis.
Individual projects.

1.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Learning diary: keeping a learning log in order to reﬂect on learning process, the discussions in class and engagement with
the empirical data as well as practicing critical reﬂexion., analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny,
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

• attendance (one absence is excused) – 5 points, • active participation
prezentacja, egzamin in classes – 10 points, • Learning Diary – 20 points, • Final Presentation
– 25 points. • Final Individual Report – 40 points

Wymagania wstępne i dodatkowe
not applicable

Sylabusy
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Współpraca transgraniczna w Europie; teoria i praktyka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.1300.622fa36160443.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

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

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 10, warsztaty: 20

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

.Celem kursu jest zapoznanie studenta z: - prawnymi podstawami współpracy transgranicznej samorządów
europejskich wszystkich szczebli zarówno tymi realizowanymi pod auspicjami Unii Europejskiej, jak i Rady Europy.
- formami współpracy władz samorządowych w Europie - zakresem współpracy transgranicznej jednostek
samorządu terytorialnego - praktycznym wymiarem takiej współpracy (tak pod względem politycznym,, jak
i ekonomicznym i społecznym) i jej efektami

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Absolwent zna i rozumie zasady funkcjonowania
systemów i instytucji charakterystycznych dla
europejskich organizacji integracyjnych, w tym
w szczególności dla Unii Europejskiej oraz jej państw
członkowskich, jak i poszczególnych państw
kontynentu Absolwent zna i rozumie doktryny
i ideologie determinujące rozwój państw
i społeczeństw w Europie, zarówno w kontekście
historycznym, politycznym i społecznym Absolwent
zna i rozumie sposób funkcjonowania instytucji
społecznych, kulturowych, politycznych
i gospodarczych na obszarze kontynentu
europejskiego

SEU_K1_W03,
SEU_K1_W04,
SEU_K1_W05

egzamin pisemny

SEU_K1_U01,
SEU_K1_U03,
SEU_K1_U06

projekt, kazus,
prezentacja

SEU_K1_K02,
SEU_K1_K03

projekt, kazus

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Absolwent potraﬁ wyszukiwać, selekcjonować,
identyﬁkować i poddawać krytycznej analizie źródła
oraz informacje pisane i elektroniczne związane
z dyscyplinami nauki właściwymi na kierunku studiów
Absolwent potraﬁ wyjaśniać i prognozować rolę
procesów mających miejsce na kontynencie
europejskim, w szczególności w Unii Europejskiej,
stosując metody typowe dla dyscyplin nauki
właściwych dla kierunku studiów Absolwent potraﬁ
pracować indywidualnie i w grupie nad projektami
związanymi z tematyką europejską, wykazuje się
umiejętnością planowania tejże pracy

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Absolwent jest gotów do krytycznego podejścia
do posiadanej wiedzy, uznaje jej znaczenie
w rozwiązywaniu problemów poznawczych
i praktycznych Absolwent jest gotów do aktywności
zawodowej w instytucjach krajowych
i międzynarodowych, także na poziomie lokalnym,
które zajmują się problematyką europejską

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

10

warsztaty

20

przygotowanie do egzaminu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie projektu

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
130

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
20

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Cześć I - teoretyczna
1. Idea i geneza współpracy transgranicznej w Europie
2. Dyskusja *"burza mozgów", formowanie się grup i wybór przez studentów
tematyki prezentacji (case study)
3. Formy współpracy transgranicznej
- Euroregiony
- Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej
- inne formy współpracy jednostek samorządu terytorialnego (np. partnerstwo
miast, program miast bliźniaczych)
4. Podstawy prawne współpracy transgranicznej - Rada Europy
5. Podstawy prawne współpracy transgranicznej - Unia Europejska
Część II - praktyczna (warsztatowa)
5. Monitoring prac nad projektami studentów - dyskusja.
7 - 13. Prezentacje case study
14 - 15. Ewaluacja projektów i prezentacji . Podsumowanie zajęć i wnioski.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny testowy z części konwersatoryjnej. Ocena z
warsztatów będzie stanowić 50% oceny końcowej. Przy czym
należy zaliczyć obie formy zając na ocenę pozytywną.

wykład

egzamin pisemny

warsztaty

projekt, kazus, prezentacja Ocena i ewaluacja prezentacji poszczególnych projektów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Student powinien mieć podstawową wiedzę dotyczącą współczesnej historii Europy oraz znajomośc geograﬁi kontynentu
europejskiego w tym w szczególności przebiegu granic państwowych i regionów nadgranicznych

Sylabusy
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Zajęcia terenowe – studium przypadku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.1300.621bfb320b688.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

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

Forma studiów
studia stacjonarne

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

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest przede wszystkim i wykorzystanie dotychczas zdobytej wiedzy teoretycznej oraz pozyskanych
dotychczas umiejętności i kompetencji społecznych do praktycznego ich wykorzystania poprzez udział studenta
w zajęciach typu warsztatowego w postaci bądź to wyjazdów studyjnych, bądź też zajęć terenowych związanych
ze specjalizacją naukową tutorów - wykładowców, którzy będą prowadzić poszczególne grupy zajęciowe.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

jak wskazano w skrótach do efektów kształcenia

SEU_K1_W05,
SEU_K1_W09,
SEU_K1_W11

raport

SEU_K1_U06,
SEU_K1_U10

projekt, raport,
prezentacja

SEU_K1_K01,
SEU_K1_K02,
SEU_K1_K03,
SEU_K1_K04

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

jak wskazano w skrótach do efektów kształcenia

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

jak wskazano w skrótach do efektów kształcenia

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
warsztaty

30

analiza badań i sprawozdań

20

pozyskanie danych

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie projektu

30

przygotowanie raportu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
140

ECTS
5.0

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Grupa I:
1. Relacje międzykulturowe
2. Dziedzictwo kulturowe
1.

W1, U1, K1
3. Społeczno - polityczno - kulturowe apekty migracji
4. Wolontariat zaangażowany

Grupa II:
1. Społeczeństwo obywatelskie
2.

2. Aktywizm miejski

W1, U1, K1

3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Grupa III:
1. Zarządzanie projektami europejskimi w dziedzinie kultury
2. Współpraca samorządów w sektorze kultury i dziedzictwa narodowego
3.

W1, U1, K1
3. Nowe obiekty kulturalne w przestrzeni miasta: ich funkcja kulturotwórcza
4. Instytucje kultury jako miejsce dyplomacji kulturalnej

Grupa IV:
1. Samorząd w państwie demokratycznym: rola i miejsce
4.

2. Samorząd jako świadczeniodawca usług publicznych

W1, U1, K1

3. Aktywizacja obywateli na poziomie samorządowym
4. Formy współpracy samorządów w Polsce

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, metoda projektów
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

W zależności od wybranej grupy zajęciowej Warunkiem zaliczenia
projekt, raport, prezentacja przedmiotu jest napisanie raportu lub wygłoszenie prezentacji z
przyjętego projektu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Miasta i miejskość
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
EKSPERT ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUEOSS.1200.5cd42ce396578.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne, Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Rozszerzenie wiedzy dotyczącej kwestii miejskiej a także umiejętność rozumienia procesów społecznokulturowych zachodzących we współczesnych miastach europejskich

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

EK1: zna i rozumie sposób funkcjonowania instytucji
społecznych, kulturowych, politycznych
i gospodarczych na obszarze kontynentu
europejskiego (K_W05_H)

SEU_K1_W05

esej

W2

EK2: posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą
funkcjonowania instytucji samorządu lokalnego oraz
instytucji pozarządowych i ruchów społecznych
w Polsce i w Europie (K_W11_SH)

SEU_K1_W11

esej

SEU_K1_U02

esej

SEU_K1_K01

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

EK3: potraﬁ formułować problemy badawcze i badać
procesy polityczne, społeczne, historyczne, kulturowe
i ekonomiczne w wymiarze europejskim (K_U02_SH)

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

EK4: dostrzega, iż istnieje konieczność ochrony
dziedzictwa kulturowego, historycznego i społecznego
Europy związanego z jego różnorodnością (K_K01_H)

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie eseju

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
55

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Miasto i miejskość w Europie
- Dziedzictwo miast europejskich: antyk, średniowiecze, renesans
- Rewolucja przemysłowa i modernizm
- Kryzys miast
- Odrodzenie miejskie – rewitalizacja miast
- Demokracja miejska, obywatelstwo miejskie
- Pamięć i tożsamość miasta
- Walka o przestrzeń – konﬂikty miejskie i prawo do miasta
- Europejskie polityki miejskie
- Rola miast w globalizującym się świecie

W1, W2, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywna obecność na zajęciach i esej zaliczeniowy
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Prawo Unii Europejskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUS.1200.5cd559ba23df6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30, wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kurs ma na celu przedstawienie podstaw prawa Unii Europejskiej, tj. zaznajomienie studentów z podstawowymi
instytucjami prawa Unii Europejskiej oraz ramami prawnymi funkcjonowanie tej organizacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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zasady funkcjonowania systemów i instytucji
charakterystycznych dla europejskich organizacji
integracyjnych, w tym w szczególności dla Unii
Europejskiej oraz jej państw członkowskich, jak
i poszczególnych państw kontynentu

SEU_K1_W02,
SEU_K1_W03

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

SEU_K1_U03,
SEU_K1_U04,
SEU_K1_U05

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K1

do krytycznego podejścia do posiadanej wiedzy
z zakresu prawa międzynarodowego i prawa UE,
uznaje jej znaczenie w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych

SEU_K1_K02

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K2

o aktywności zawodowej w instytucjach krajowych
i międzynarodowych z zakresu podstaw prawa
międzynarodowego i unijnego, także na poziomie
lokalnym, które zajmują się problematyką europejską

SEU_K1_K03

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wyjaśniać i prognozować rolę procesów mających
miejsce na kontynencie europejskim, w szczególności
w Unii Europejskiej, stosując metody typowe dla
dyscyplin nauk prawnych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

wykład

15

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
105

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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- Podmiotowość prawnomiędzynarodowa Unii Europejskiej
- Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa
- Prawo Unii Europejskiej a prawo międzynarodowe
- Historia prawa wspólnotowego / unijnego
- Kompetencje UE
- Źródła prawa unijnego
- Tworzenie prawa unijnego
- Zasady prawa unijnego (zasada pierwszeństwa, bezpośredniego skutku,
prounijnej wykładni)
- Prawo unijne a prawo krajowe

1.

W1, U1, K1, K2

- Rola i znaczenie TSUE
- Traktatowe środki prawne
- Obywatelstwo UE i związane z nim uprawnienia
- Ochrona praw jednostki w prawie unijnym

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę

obecność i aktywnośc, pozytywna ocena z zaliczenia

wykład

egzamin pisemny / ustny pozyztywna ocena z ćwiczeń oraz pozytywna ocena z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wstęp do prawa, Prawo międzynarodowe publiczne

Sylabusy
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Wolontariat: teoria i praktyka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
EKSPERT ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUEOSS.1200.5cd42ce3718eb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne, Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 25

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest przekazanie studentom wiedzy na temat znaczenia wolontariatu we współczesnej
rzeczywistości społeczno-kulturowej, ukształtowanie postaw prospołecznych a także umiejętności i kompetencji
pozwalających na podjęcie działalności wolontariatowej w trudnych psychologicznie, społecznie i kulturowo
warunkach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

istotę działania wolontariatowego w instytucjach sfery
kulturowej, społecznej i politycznej

SEU_K1_W03,
SEU_K1_W11

raport, prezentacja

SEU_K1_U05,
SEU_K1_U06

raport

SEU_K1_K03

raport

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

działać skutecznie jako wolontariusz w organizacjach
i instytucjach rządowych, samorządowych
i pozarządowych

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

współpracy w ramach wolontariatu z innymi celem
rozwiązywania problemów i realizacji zadań
pojawiających się w organizacjach i instytucjach
rządowych, samorządowych i pozarządowych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

25

przygotowanie projektu

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

wykonanie ćwiczeń

15

przygotowanie raportu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
25

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wolontariat we współczesnym społeczeństwie

W1, U1, K1

2.

Filozoﬁczne aspekty wolontariatu

W1, U1, K1

3.

Psycho-społeczne aspekty wolontariatu

W1, U1, K1

4.

Prawne aspekty wolontariatu

W1, U1, K1

5.

Znaczenie wolontariatu dla społeczeństwa obywatelskiego

W1, U1, K1

6.

Praktyczne aspekty podjęcia wolontariatu

W1, U1, K1

7.

Przygotowanie i przeprowadzenie działań o charakterze wolontariatu

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

raport, prezentacja

Zaliczenie modułu na podstawie projektowej pracy grupowej (prezentacja
lub praca pisemna) oraz raportu ze zrealizowanego wolontariatu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Rada Europy i jej dorobek polityczno-prawny
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
ANALITYK ZJAWISK I PROCESÓW

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUAZPS.1200.5cd42cdf4e3f2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji, Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z drugą obok Unii Europejskiej kluczową integracyjną organizacją
międzynarodową w Europie oraz jej dorobkiem prawnym. Kurs ma charakter przekrojowy, wychodzi bowiem
od źródeł RE i sposobu jej funkcjonowania, omawiając również dziedzictwo polityczne oraz konwencje i soft law
stworzone pod auspicjami Rady Europy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Absolwent zna i rozumie zasady funkcjonowania
systemów i instytucji charakterystycznych dla
europejskich organizacji integracyjnych, w tym
w szczególności dla Unii Europejskiej oraz jej państw
członkowskich, jak i poszczególnych państw
kontynentu.

SEU_K1_W03

egzamin pisemny

W2

Absolwent zna i rozumie sposób funkcjonowania
instytucji społecznych, kulturowych, politycznych
i gospodarczych na obszarze kontynentu
europejskiego

SEU_K1_W05

egzamin pisemny

W3

Absolwent zna i rozumie znaczenie uporządkowanej
wiedzy dotyczącej powiązań między naukami
politycznymi, ekonomią, prawem, historią, socjologią,
literaturoznawstwem, oraz pozostałymi dziedzinami
nauk humanistycznych i społecznych

SEU_K1_W10

egzamin pisemny

U1

Absolwent potraﬁ wyjaśniać i prognozować rolę
procesów mających miejsce na kontynencie
europejskim, w szczególności w Unii Europejskiej,
stosując metody typowe dla dyscyplin nauki
właściwych dla kierunku studiów

SEU_K1_U03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

U2

Absolwent potraﬁ wykorzystać w komunikacji
specjalistyczną terminologię, jest w stanie brać udział
w debatach przedstawiając różne opinie i stawiska
w zakresie tematyki związanej ze studiami
europejskimi

SEU_K1_U09

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

K1

Absolwent jest gotów do krytycznego podejścia
do posiadanej wiedzy, uznaje jej znaczenie
w rozwiązywaniu problemów poznawczych
i praktycznych

SEU_K1_K02

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

K2

Absolwent jest gotów do aktywności zawodowej
w instytucjach krajowych i międzynarodowych, także
na poziomie lokalnym, które zajmują się problematyką
europejską

SEU_K1_K03

zaliczenie na ocenę

K3

Absolwent jest gotów do przestrzegania zasad etyki
zawodowej, oraz wymagania tego od innych, ma
świadomość odpowiedzialnego pełnienia ról
zawodowych

SEU_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do egzaminu

40

Sylabusy
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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.

Geneza Rady Europy i jej statut

W1, W2, W3

2.

Historia Rady Europy

W1, W2, W3, K1

3.

Rada Europy jako organizacja międzynarodowa: organy, instytucje, funkcje

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

4.

Akty prawne Rady Europy

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

5.

Europejska Konwencja Praw Człowieka

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

6.

Soft law Rady Europy i jego oddziaływanie

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

7.

Polityczny wymiar Rady Europy

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny, złożony z testu wielokrotnego wyboru oraz pytania
opisowego. Kryteria oceny: - stopień przyswojenia przekazanych
informacji - umiejętność krytycznego myślenia - umiejętność
wykorzystania przyswojonych informacji w praktyce

wykład

egzamin pisemny

ćwiczenia

zaliczenie na ocenę kolokwium i aktywność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wstęp do prawa

Sylabusy
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Państwo dobrobytu i polityki społeczne w Europie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
EKSPERT ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUEOSS.1200.5cd42ce41484b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kurs wprowadza w szeroko rozumianą problematykę współczesnego państwa dobrobytu w Europie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zapoznaje się z historią i teorią europejskiego
państwa dobrobytu w różnych wcieleniach. Student
poznaje najważniejsze czynniki społeczne, polityczne
i ekonomiczne jakie doprowadziły do uformowania się
rożnych modeli państw dobrobytu w Europie. Jest
w stanie zidentyﬁkować różnice pomiędzy tymi
modelami i wyjaśnić genezę tej różnorodności.
Student rozumie w jaki sposób kształt państwa jest
zależny od uwarunkowań ideologicznych, trendów
społecznych oraz ekonomicznych.

SEU_K1_W03,
SEU_K1_W04,
SEU_K1_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne

SEU_K1_U02,
SEU_K1_U03,
SEU_K1_U07,
SEU_K1_U10

zaliczenie ustne

SEU_K1_K01,
SEU_K1_K02,
SEU_K1_K03,
SEU_K1_K04

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ zidentyﬁkować istnienie państwa
dobrobytu w działaniu. Jest w stanie dostrzec
i wyodrębnić konkretne narzędzia i stojące za nimi
instytucje. Student potraﬁ dostrzegać wielość
i różnorodność konﬁguracji instytucjonalnych
zmierzających do wspólnego celu. Potraﬁ
zidentyﬁkować splot procesów historycznych
i instytucjonalnych, które doprowadziły do takich a nie
innych krystalizacji form państwa dobrobytu. Student
potraﬁ również powiązać konkretne rozwiązania
instytucjonalne z odpowiednimi ideologiami
i doktrynami politycznymi. Potraﬁ opisać mechanizmy,
które decydują o dynamice zmian państw dobrobytu.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów dostrzec wagę kooperacji
społecznej w organizowaniu życia społecznego.
Dostrzega wartość międzyludzkiej współpracy
w zabezpieczaniu dobrostanu jednostki. Gotów jest
do posługiwania się nabytą wiedzą w decyzjach
dotyczących urządzania wspólnot lokalnych,
regionalnych, państwowych, europejskich
i światowych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przeprowadzenie badań literaturowych

60

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. ZAJĘCIA ORGANIZACYJNE
2. GŁÓWNE POJĘCIA: PAŃSTWO DOBROBYTU, NIEBEZPIECZEŃSTWA I RYZYKA
SPOŁECZNE, FUNKCJE PAŃSTWA DOBROBYTU
3. PAŃSTWO DOBROBYTU W DZIAŁANIU
4. EUROPA PREINDUSTRIALNA
5. REWOLUCJA POLITYCZNA, KAPITALISTYCZNA I INDUSTRIALNA
6. KONFLIKTY KLASOWE I IDEOLOGICZNE
7. POCZĄTKI BUDOWY PAŃSTWA DOBROBYTU
8. TRZY „ZŁOTE DEKADY” KAPITALIZMU
9. EUROPEJSKIE MODELE PAŃSTWA DOBROBYTU
10. NEOLIBERALNY ZWROT: GLOBALIZACJA, PRYWATYZACJA, DEREGULACJA
11. UNIA EUROPEJSKA WOBEC PAŃSTWA DOBROBYTU
12. JAK JEST FINANSOWANE PAŃSTWO DOBROBYTU?
13. POLSKI MODEL PAŃSTWA DOBROBYTU
14. NOWE WYZWANIA I NOWE ROZWIĄZANIA
15. PRZYSZŁOŚĆ PAŃSTWA DOBROBYTU

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
seminarium, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Egzamin pisemny.

ćwiczenia

zaliczenie ustne

Zaliczenie ustne.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych. Obecność w znacznym stopniu obowiązkowa.

Sylabusy
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Przedsiębiorczość i mobilizacja społeczna. Teoria i praktyka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
EKSPERT ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUEOSS.1200.5cd42ce3e1a67.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy i ukształtowanie kompetencji oraz umiejętności studentów, które
umożliwią im angażowanie się w funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego, kierowanie się w działaniach
zasadami przedsiębiorczości i umiejętność mobilizowania innych na rzecz osiągania wspólnych celów

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

istotę funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego
w integrującej się Europie

SEU_K1_W11

projekt, zaliczenie
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

podjąć działania mające na celu mobilizowanie innych
na rzecz osiągania wspólnych celów

SEU_K1_U06

projekt, zaliczenie

SEU_K1_K02,
SEU_K1_K03

projekt, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

współpracy z innymi ludźmi i podmiotami zbiorowymi
na rzecz osiągania wspólnych celów

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie projektu

40

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do zajęć

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Czym jest przedsiębiorczość i co to znaczy być przedsiębiorczym?

W1, U1, K1

2.

Dlaczego mobilizacja społeczna jest ważna we współczesnym społeczeństwie?

W1, U1, K1

3.

Jak przedsiębiorczo mobilizować ludzi wokół ważnych społecznie celów?

W1, U1, K1

4.

Przedsiębiorczość i mobilizacja społeczna w praktyce

W1, U1, K1

5.

Strategie, taktyki i techniki mobilizacji społecznej w praktyce – studia przypadków

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, metody e-learningowe, metoda projektów, seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

projekt

Zaliczenie modułu poprzez przygotowanie i prezentacje pozytywnie
ocenionego projektu mobilizacji społecznej wokół celu uzgodnionego przez
studenta z prowadzącym. Projekt realizowany jest w grupach.

ćwiczenia

zaliczenie

Aktywny udział w zajęciach przygotowujących do projektu
egzaminacyjnego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Regiony w Unii Europejskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
EKSPERT ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUEOSS.1200.5cd42ce3bd16b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studenta z pojęciem regionu/regionalizmu w aspekcie politycznym i geograﬁcznym
oraz kulturowym. Istotnym elementem kursu jest również powiązanie integracji europejskiej z rozwojem
procesów regionalizacyjnych na kontynencie, w tym również z wykształceniem się separatyzmów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

[SEU_K1_W02] Absolwent zna i rozumie zna i rozumie
teorie, ogólne podstawy, metodologię i terminologię
ogólną i szczegółową z zakresu dziedzin nauk
i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku
studiów [SEU_K1_W10] Absolwent zna i rozumie
znaczenie uporządkowanej wiedzy dotyczącej
powiązań między naukami politycznymi, ekonomią,
prawem, historią, socjologią, literaturoznawstwem,
oraz pozostałymi dziedzinami nauk humanistycznych
i społecznych

SEU_K1_W02,
SEU_K1_W10

egzamin pisemny

SEU_K1_U06,
SEU_K1_U09

prezentacja

SEU_K1_K01,
SEU_K1_K02

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

[SEU_K1_U06] Absolwent potraﬁ pracować
indywidualnie i w grupie nad projektami związanymi
z tematyką europejską, wykazuje się umiejętnością
planowania tejże pracy [SEU_K1_U09] Absolwent
potraﬁ wykorzystać w komunikacji specjalistyczną
terminologię, jest w stanie brać udział w debatach
przedstawiając różne opinie i stawiska w zakresie
tematyki związanej ze studiami europejskimi

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

[SEU_K1_K01] Absolwent jest gotów do konieczności
ochrony dziedzictwa kulturowego, historycznego
i społecznego Europy związanego z jego
różnorodnością [SEU_K1_K02] Absolwent jest gotów
do krytycznego podejścia do posiadanej wiedzy,
uznaje jej znaczenie w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

przygotowanie do egzaminu

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

analiza dokumentów programowych

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

- Kontynent europejski i jego regiony - wprowadzenie teoretyczne
- zróżnicowanie regionów w Europie
- regiony w ujęciu historycznym
- region jako jednostka polityczno-administracyjna
- pozycja prawno-ustrojowa regionów w różnych państwach europejskich
- regiony graniczne i transgraniczne i ich specyﬁka
- regiony jako jednostka ﬁzyczno-geograﬁczna
- regionalizmy europejskie i ruchy odśrodkowe w państwach
- pozycja regionów w Europie w kontekście procesów integracyjnych kontynentu
- prezentacje studentów

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

test egzaminacyjny jednokrotnego wyboru z elementami graﬁcznymi
(mapy) oraz miejscami do wypełnienia

ćwiczenia

prezentacja

wygłoszenie prezentacji na zadnay przez wykładowcę temat

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zdany egzamin z Geograﬁi politycznej i gospodarczej Europy

Sylabusy
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Rosja i inne państwa poradzieckie wobec Europy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
ANALITYK ZJAWISK I PROCESÓW

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUAZPS.1200.5cd42cdf7047e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów ze zróżnicowanym stosunkiem ideowym Rosji i innych państw postsowieckich do Europy
i europejskości, stosunkiem do UE i jej wybranych polityk, jak również z relacjami wzajemnymi między państwami
postosowieckimi a UE i wybranymi państwami członkowskimi UE.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

zna i rozumie zasady funkcjonowania Unii Europejskiej
i Partnerstwa Wschodniego, NATO i Partnerstwa dla
Pokoju, OBWE, Rady Europy; zna i rozumie specyﬁkę
systemów politycznych państw postsowieckich

SEU_K1_W03

esej, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

W2

zna i rozumie doktryny i ideologie determinujące
rozwój państw i społeczeństw państw poradzieckich,
zarówno w kontekście historycznym, politycznym
i społecznym

SEU_K1_W04

esej, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

W3

zna i rozumie sposób funkcjonowania instytucji
społecznych, kulturowych, politycznych
i gospodarczych na obszarze postsowieckim oraz ich
główne różnice z instytucjami zachodnioeuropejskimi.

SEU_K1_W05

esej, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

U1

wyszukiwać, selekcjonować, identyﬁkować i poddawać
krytycznej analizie źródła oraz informacje pisane
i elektroniczne, dotyczące państw postsowieckich i ich
relacji z Zachodem.

SEU_K1_U01

esej, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

U2

pracować indywidualnie i w grupie nad projektami
związanymi z tematyką zajęć.

SEU_K1_U06

esej, prezentacja

SEU_K1_K02

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

krytycznego podejścia do stereotypowej wiedzy
na temat państw postsowieckich i ich relacji
z Zachodem; dzięki wiedzy zdobytej na zajęciach
potraﬁ rozwiązywać problemy poznawcze
i praktyczne.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie do ćwiczeń

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

Przygotowanie prac pisemnych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Podstawowe informacje nt. państw postsowieckich i ich losów od rozpadu ZSRR do
W1, W3, U1, K1
dziś [2 godz.].

2.

Historyczne przesłanki negatywnego nastawienia do Europy – dziedzictwo
przedrewolucyjnej Rosji [2 godz.].

W2, W3, U1, U2, K1

3.

Dorewolucyjne i współczesne rosyjskie ideologie pro- i antyzachodnie [4 godz.].

W2, W3, U1, U2, K1

4.

Historyczne przesłanki negatywnego nastawienia do Zachodu – dziedzictwo ZSRR
[2 godz.].

W2, W3, U1, U2, K1

5.

Historyczne i współczesne modernizacje na obszarze Rosji i innych państw
postsowieckich [4 godz.].

W1, W2, W3, U1, U2, K1

6.

Stosunek Rosji, pozostałych państw WNP i Gruzji do UE i jej wybranych polityk [2
godz.].

W1, W3, U1, U2

7.

Relacje państw postsowieckich z UE [4 godz.].

W1, U1, U2, K1

8.

Relacje państw postsowieckich z NATO [2 godz.].

W1, U1, U2, K1

9.

Relacje państw postsowieckich z Radą Europy i OBWE [2 godz.].

W1, W3, U1, U2, K1

10.

Stosunki bilateralne wybranych państw postsowieckich z wybranymi państwami
członkowskimi UE [4 godz.].

W1, U1, U2, K1

11.

Wpływ wojny rosyjsko-ukraińskiej na relacje państw postsowieckich z Zachodem.
Perspektywy stosunków wzajemnych i perspektywy okcydentalizacji [2 godz.].

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

wykład

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Wykład kończy egzamin, obejmujący tematykę zajęć (egzamin
testowy, na który składają się zarówno pytania zamknięte jak i
otwarte). Do zaliczenia przedmiotu trzeba zdobyć ponad połowę
egzamin pisemny / ustny
możliwych do zdobycia punktów. W wyjątkowych przypadkach może
się odbyć egzamin ustny. W drugim terminie egzamin jest zawsze
egzaminem ustnym.

esej, prezentacja

Zaliczenie ćwiczeń: aktywna obecność na zajęciach, aktywne
dyskutowanie omawianych problemów i tekstów, wygłoszenie
wystąpienia (przygotowanie prezentacji) i napisanie referatu na nim
opartego; zaliczenie ćwiczeń jest niezbędne do uzyskania wpisu
oceny końcowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Przydatna znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego.

Sylabusy
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Rosja - społeczeństwo, polityka, gospodarka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
ANALITYK ZJAWISK I PROCESÓW

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUAZPS.1200.6059d7945a594.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 15, wykład: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs ma przekazać gruntowną wiedzę na temat współczesnej Rosji, jej formalnego i realnego systemu
politycznego, polityki wewnętrznej i zagranicznej, potencjału państwa i jego determinant, specyﬁki gospodarczej,
zróżnicowania społecznego i etnicznego, problemów demograﬁcznych, rosnącego autorytaryzmu, jak również
czynników historycznych i kulturowych mających ważny wpływ na dzisiejszą Rosję.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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Student posiada wiedzę na temat współczesnej Rosji,
jej formalnego i realnego systemu politycznego,
polityki wewnętrznej i zagranicznej, potencjału
państwa i jego determinant, specyﬁki gospodarczej,
zróżnicowania społecznego i etnicznego, problemów
demograﬁcznych, rosnącego autorytaryzmu,
czynników historycznych i kulturowych, mających
ważny wpływ na dzisiejszą Rosję, jak również
problemów stojących przed Rosją i proponowanych
sposobów radzenia sobie z nimi.

SEU_K1_W04,
SEU_K1_W05,
SEU_K1_W10

esej, prezentacja,
zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

U1

Student potraﬁ korzystać z wiedzy na temat Rosji dla
analizowania i rozwiązywania problemów
pojawiających się w toku edukacji, w pracy zawodowej
oraz w celu formułowania sądów, argumentowania
i prognozowania w trakcie rozmów i debat mających
miejsce w codziennych kontaktach międzyludzkich.

SEU_K1_U02,
SEU_K1_U09,
SEU_K1_U10

esej, prezentacja,
zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

U2

Student potraﬁ samodzielnie wzbogacać, uzupełniać
i aktualizować posiadaną wiedzę korzystając ze źródeł
informacji poznanych na zajęciach, krytycznie
odnosząc się do opinii medialnych i deklaracji
politycznych.

SEU_K1_U01,
SEU_K1_U02,
SEU_K1_U07,
SEU_K1_U10

esej, prezentacja,
zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

SEU_K1_K02,
SEU_K1_K03

esej, prezentacja,
zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do wykorzystania posiadanej
wiedzy i umiejętności w edukacji, życiu zawodowym,
w działalności społecznej lub politycznej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

15

wykład

15

przygotowanie do ćwiczeń

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie eseju

15

przygotowanie do egzaminu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Wprowadzenie do tematyki zajęć; powszechne opinie i stereotypy dotyczące Rosji;
podstawowe dane na temat Federacji Rosyjskiej; zarys historii; Rosja a Ruś,
W1
Federacja Rosyjska a Rosja przedrewolucyjna, Federacja Rosyjska a ZSRR;
Federacja Rosyjska jako spadkobierca ZSRR na arenie międzynarodowej.

2.

Formalny i realny system polityczny Rosji; semiprezydencki czy prezydencki
system rządów; autorytaryzm spersonalizowany; problem kontynuacji i sukcesji;
znaczenie Administracji Prezydenta; ułomność trójpodziału władzy i
niesamodzielność poszczególnych władz; zakres i specyﬁka federalizmu w
Federacji Rosyjskiej; najważniejsze organy państwa i najważniejsi członkowie
władz.

W1, U1, U2

3.

Zróżnicowanie społecznego, regionalne i etnicznego współczesnej Rosji; centrum
a regiony; specyﬁka samodzielności regionów.

W1, U1, U2, K1

4.

Ludność i jej rozmieszczenie; problemy demograﬁczne współczesnej Rosji i ich
przyczyny; polityczne sposoby radzenia sobie z depopulacją państwa; polityka
migracyjna; stosunek do imigrantów, nastroje ksenofobiczne i antyimigranckie.

W1, U1, U2, K1

5.

Wzrost autorytaryzmu w dzisiejszej Rosji; cechy rosyjskiego autorytaryzmu; czy
autorytaryzm jest immanentną cechą rosyjskości, czy Rosja jest skazana na
autorytaryzm; znaczenie W. Putina; co po Putinie?

W1, U1, U2

6.

Czynniki historycznych i kulturowych, mających ważny wpływ na dzisiejszą Rosję;
tradycja przedrewolucyjna; koncepcja patrymonialna i jej ograniczenia,
depatrymonializacja; różnice między Rosją współczesną a przedrewolucyjną;
nawiązania do przedrewolucyjnych sporów i pozycji ideologicznych; tradycja
nihilizmu, w tym prawnego; Janusowe oblicze Rosji; stereotyp Rosji jako ojczyzny
radykalizmu.

W1, U1, U2, K1

7.

Wpływ Związku Radzieckiego na dzisiejszą Rosję; historia, kultura, mentalność
(homo sovieticus), społeczeństwo, gospodarka, dziedzictwo instytucjonalne, rola
biurokracji, armii i służb specjalnych;

W1, U1, U2, K1

8.

Specyﬁka gospodarcza Rosji, otwartość, surowcowa specjalizacja, znaczenie
eksportu, uzależnienie od eksportu surowców i towarów nisko
przetworzonych, wrażliwość na kryzysy, czysty grant a PKB, choroba holenderska,
skutki proﬁcytu; szanse i próby modernizacji, stagnacja; pozycja gospodarcza
Rosji na świecie; czy Rosja może być potęgą gospodarczą (np. mocarstwem
energetycznym)?

W1, U1, U2, K1

9.

Historyczne i współczesne próby modernizacji Rosji, ich ograniczony,
administracyjny charakter, przyczyny niepowodzeń lub ograniczonych sukcesów;
samorzutna modernizacja; marzenie o modelu chińskim (azjatyckim), połączenie
autorytaryzmu i sukcesów gospodarczych, przyczyny niepowodzeń realizacji
"modelu chińskiego".

W1, U1, U2, K1

10.

Sytuacja wewnętrzna w Rosji, polityka wewnętrzna Rosji, formy życia
politycznego; różnice między autorytaryzmem i totalitaryzmem; bogactwo i
zróżnicowanie rzeczywistości rosyjskiej; wybrane teorie wyjaśniające, koncepcja
rynków władzy, koncepcja feudalna; interwencjonizm, korupcja i zastój.

W1, U1, U2, K1

11.

Rosnący autorytaryzm i postępujące ograniczanie wolności; łamanie praw
człowieka i niszczenie społeczeństwa obywatelskiego; pozycja Rosji w światowych
rankingach; ograniczanie i pozorność demokracji; rosyjska ideologia i propaganda
usprawiedliwiająca autorytaryzm, koncepcja suwerennej demokracji i jej krytyka.

W1, U1, U2, K1

Sylabusy
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12.

Opozycja polityczna w Rosji i jej szanse; ruch protestu; organizacje pozarządowe,
niezależne media i media na usługach państwa, internet w Rosji (Runet);
propaganda państwowa;

W1, U1, U2, K1

13.

Społeczeństwo rosyjskie i jego zróżnocowanie, oligarchia, związki zawodowe,
inteligencja, klasa kreatywna, urzędnicy, emeryci. Kultura współczesnej Rosji,
popkultura, kultura niezależna, muzyka młodzieżowa (od końca okresu
radzieckiego do dnia dzisiejszego).

W1, U1, U2, K1

14.

Polityka zagraniczna Rosji, stosunki z najważniejszymi państwami i organizacjami,
obszar postsowiecki w polityce rosyjskiej (próby reintegracji), stosunki z
Zachodem (od częściowego zbliżenia do umiarkowanej konfrontacji), mityczny
zwrot na Wschód; rosyjski ekspansjonizm, rewizjonizm i rewanżyzm, rosnąca
skłonność Rosji do używania siły w stosunkach międzynarodowych; Rosja a
"zamrożone konﬂikty" na obszarze postsowieckim, konﬂikt Rosji z Gruzją, agresja
wobec Ukrainy. Rola służb i działań specjalnych w polityce zagranicznej Rosji,
działania hybrydowe, stosowanie metod hackerskich przeciw innym państwom,
"wojny" propagandowe.

W1, U1, U2, K1

15.

Wpływ wojny rosyjsko-ukraińskiej na relacje Rosji z Zachodem. Perspektywy Rosji,
najważniejsze i najciekawsze prognozy.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

esej, prezentacja,
zaliczenie

Zaliczenie ćwiczeń: aktywna obecność na zajęciach, aktywne
dyskutowanie omawianych problemów i tekstów, wygłoszenie
wystąpienia (przygotowanie prezentacji) i napisanie referatu na
nim opartego (esej); zaliczenie ćwiczeń jest niezbędne do
uzyskania wpisu oceny końcowej.

egzamin pisemny / ustny

Wykład kończy egzamin, obejmujący tematykę zajęć (egzamin
testowy, na który składają się zarówno pytania zamknięte jak i
otwarte). Do zaliczenia przedmiotu trzeba zdobyć ponad połowę
możliwych do zdobycia punktów. W wyjątkowych przypadkach
może się odbyć egzamin ustny. W drugim terminie egzamin jest
zawsze egzaminem ustnym.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Przydatna znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego.
Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa (dopuszczalne 2 nieobecności); obecność na wykładzie nie jest obowiązkowa,
jednak będzie mile widziana.

Sylabusy
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Wielka Brytania: społeczeństwo, kultura, gospodarka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
ANALITYK ZJAWISK I PROCESÓW

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUAZPS.1200.604b6f76a6886.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kurs wprowadza w szeroko pojętą problemtykę społeczną, kulturową i gospodarczą współczesnej Wielkiej
Brytanii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student poznaje najważniejsze charakterystyki
społeczne, ekonomiczne i kulturowe współczesnej
Wielkiej Brytanii. Rozumie na czym polega bliskość
i dystanse pomiędzy krajami anglosaskimi, na czym
polegają ich historyczne i współczesne
wielowymiarowe związki.

SEU_K1_W03,
SEU_K1_W04,
SEU_K1_W05

egzamin

SEU_K1_U01,
SEU_K1_U02,
SEU_K1_U03,
SEU_K1_U10

egzamin

SEU_K1_K02,
SEU_K1_K03

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Identyﬁkować specyﬁkę państw anglosaskich
w stopniu umożliwiającym wytłumaczenie
najważniejszych zjawisk politycznych, gospodarczych,
społecznych i kulturowych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest przygotowany do działania w środowisku
krajów anglosaskich, współpracy z indywidualnymi
i instytucjonalnymi podmiotami pochodzącymi
z krajów anglosaskich, współpracować z Polakami
zamieszkującymi, albo powracającymi z krajów
anglisaskich.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie do egzaminu

30

przeprowadzenie badań literaturowych

60

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Zajęcia organizacyjne.
2. Czym jest społeczeństwo brytyjskie i kraje anglosaskie.
3. Otwarcie Olimpiady w Londynie 2012 r. – ﬁlm.
4. Powojenna imigracja do Wielkiej Brytanii.
6. Szkocja wczoraj i dziś.
7. Irlandia – historia konﬂiktu.
8. Irlandia Północna dziś.
9. Walia wczoraj i dziś.

1.

W1, U1, K1

10. Od statusu imperium do członkostwa we Wspólnotach Europejskich.
11. Geneza i konsekwencje Brexitu.
12. Brytyjski model państwa dobrobytu.
13. Kultura popularna.
14. Media w Wielkiej Brytanii.
15. Podsumowanie zajęć.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin

Egzamin pisemny.

ćwiczenia

egzamin

Zaliczenie.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa, brak wymagań wstępnych.

Sylabusy
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Media obszaru niemieckojęzycznego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
NIEMCOZNAWSTWO

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUNS.1200.5cd42ce7acad9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o komunikacji społecznej i mediach, Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0300Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
nieokreślone dalej

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów ze współczesnym systemem medialnym w Niemczech oraz najważniejszymi niemieckimi
tytułami prasowymi, stacjami radiowymi oraz telewizyjnymi, koncernami medialnymi, a także dominującymi
w tym sektorze tendencjami rozwojowymi. Punktem wyjścia jest omówienie historii mediów w Niemczech zwłaszcza tych jej aspektów, które rzutują na ich dzisiejsze funkcjonowanie - oraz podstawowych regulacji
prawnych ich dotyczących. Analogicznie poznanie przez studentów systemów medialnych Austrii, Szwajcarii
i Lichtensteinu. Poznanie mediów niemieckojęzycznych (szczególnie tych najbardziej opiniotwórczych) ma
również nauczyć studentów skutecznego poszukiwania w nich wiarygodnej informacji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student zna i rozumie rolę i znaczenie mediów
i instytucji związanych z kulturą w społeczeństwach
europejskich

SEU_K1_W05

prezentacja

U1

wyszukiwać, selekcjonować, identyﬁkować i poddawać
krytycznej analizie źródła oraz informacje pisane
i elektroniczne związane z dyscyplinami nauki
właściwymi na kierunku studiów

SEU_K1_U02

prezentacja

U2

potraﬁ pracować indywidualnie i w grupie nad
projektami związanymi z tematyką europejską,
wykazuje się umiejętnością planowania tejże pracy

SEU_K1_U02

prezentacja

SEU_K1_K03

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Absolwent jest gotów do krytycznego podejścia
do posiadanej wiedzy, uznaje jej znaczenie
w rozwiązywaniu problemów poznawczych
i praktycznych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

45

zbieranie informacji do zadanej pracy

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.

Historia środków masowego komunikowania w krajach niemieckojęzycznych, rola
Reformacji.

W1, U1, U2, K1

2.

Rola mediów i propagandy w okresie nazistowskim

W1, U1, K1

3.

Regulacje powojenne w sferze mediów w zachodnich Niemczech oraz Austrii –
podstawy współczesnego ładu medialnego w tych krajach.

W1, U1, K1

4.

Prasa, radio i tv w NRD, medialna kolonizacja nowych landów po zjednoczeniu
Niemiec.

W1, U1, U2, K1

5.

Prasa w krajach niemieckojęzycznych

W1, U1, K1

Sylabusy
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6.

Radio i telewizja w krajach niemieckojęzycznych

W1, U1, K1

7.

Podobieństwa i różnice systemów medialnych Austrii, Niemiec i Szwajcarii –
typologia Hallina i Manciniego

W1, U1, K1

8.

Kino niemieckojęzyczne

W1, U1, K1

9.

Rynek książki w Niemczech

W1, U1, K1

10.

Zawód dziennikarza (model kształcenia, regulacje środowiskowe, kodeksy
etyczne)

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach (min. 80%) + prezentacja
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Geograﬁa polityczna, turystyczna i gospdoarcza obszaru
niemeickojęzycznego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
NIEMCOZNAWSTWO

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUNS.1200.5cd42ce82f9cf.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Ekonomia i ﬁnanse

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0311Ekonomia, 0312Politologia i wiedza o
społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest wyposażenie studentów w kompleksową wiedzę dotyczącą polityki, geograﬁi turystycznej oraz
gospodarki państw niemieckojęzycznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

[SEU_K1_W10] Absolwent zna i rozumie znaczenie
uporządkowanej wiedzy dotyczącej powiązań między
naukami politycznymi, ekonomią, prawem, historią,
socjologią, literaturoznawstwem, oraz pozostałymi
dziedzinami nauk humanistycznych i społecznych

SEU_K1_W10

egzamin pisemny

SEU_K1_U04,
SEU_K1_U06,
SEU_K1_U10

projekt, prezentacja

SEU_K1_K01

egzamin pisemny,
projekt, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

[SEU_K1_U04] Absolwent potraﬁ przedstawić w formie
pisemnej i ustnej – zarówno w języku polskim jak
i obcym – wiedzę dotyczącą mechanizmów
zachodzących w Unii Europejskiej i w poszczególnych
państwach europejskich [SEU_K1_U06] Absolwent
potraﬁ pracować indywidualnie i w grupie nad
projektami związanymi z tematyką europejską,
wykazuje się umiejętnością planowania tejże pracy
[SEU_K1_U10] Absolwent potraﬁ wykrywać zależności
między poszczególnymi procesami społecznymi,
kulturowymi, politycznymi, historycznymi
i ekonomicznymi na obszarze Europy w perspektywie
przeszłości i współczesności

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

[SEU_K1_K01] Absolwent jest gotów do konieczności
ochrony dziedzictwa kulturowego, historycznego
i społecznego Europy związanego z jego
różnorodnością

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przeprowadzenie badań literaturowych

20

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Geograﬁa polityczna obszaru niemieckojęzycznego.
Geograﬁa turystyczna, geograﬁa turyzmu, turystyka i jej rodzaje
Ruch turystyczny w Austrii, Niemczech i Szwajcarii; dochody z turystyki
Biura podróży i sieci hotelowe.
Infrastruktura transportowa
Ochrona przyrody obszaru niemieckojęzycznego jako podstawa rozwoju turystyki
Atrakcje turystyczne
Obiekty z listy UNESCO. Analiza przypadków.
Prezentacje studentów/.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, projekt, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Test egzaminacyjny
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Systemy partyjne państw niemieckojęzycznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
NIEMCOZNAWSTWO

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUNS.1200.5cd42ce809b9f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0312Politologia i wiedza o społeczeństwie

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z systemami partyjnymi państw niemieckojęzycznych.
Przedstawienie im historii systemów partyjnych Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Lichtensteinu, współcześnie
działających partii politycznych i ich programów oraz zasad funkcjonowania partii w systemach politycznych tych
krajów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Absolwent zna i rozumie zasady funkcjonowania
systemów i instytucji charakterystycznych dla
europejskich organizacji integracyjnych, w tym
w szczególności dla Unii Europejskiej oraz jej państw
członkowskich, jak i poszczególnych państw
kontynentu

SEU_K1_W05

egzamin pisemny,
prezentacja

SEU_K1_U01

egzamin pisemny,
prezentacja

SEU_K1_K03

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

przedstawić w formie pisemnej i ustnej – zarówno
w języku polskim jak i obcym – wiedzę dotyczącą
mechanizmów zachodzących w Unii Europejskiej
i w poszczególnych państwach europejskich

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Absolwent jest gotów do krytycznego podejścia
do posiadanej wiedzy, uznaje jej znaczenie
w rozwiązywaniu problemów poznawczych
i praktycznych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

ćwiczenia

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

24

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

23

analiza wymagań

1

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Historia ustroju Niemiec (ze szczególną uwagą zwróconą na doświadczenia
Cesarstwa Niemieckiego, Republiki Weimarskiej i Trzeciej Rzeszy)

W1, U1, K1

2.

Projekty, okoliczności powstania, treść Ustawy Zasadniczej dla Republiki
Federalnej Niemiec, podstawowe prawa obywatelskie

W1, U1, K1

3.

Wybory do Bundestagu. Deputowany do Bundestagu

W1, U1, K1

4.

Bundestag (struktura, funkcje). Tryb uchwalania ustaw

W1, U1, K1

5.

Bundesrat (skład, funkcje, zasady działania)

W1, U1, K1

6.

Władza wykonawcza: kanclerz i rząd. Prezydent federalny (wybór, kompetencje).

W1, U1, K1

7.

Władza sądownicza, Federalny Trybunał Konstytucyjny

W1, U1, K1

8.

Austria – historia i podstawowe zasady ustrojowe; System polityczny Austrii

W1, U1, K1

9.

Szwajcaria – historia i podstawowe zasady ustrojowe; System polityczny –
Szwajcarii

W1, U1, K1

10.

Państwo federalne – Austria, Niemcy, Szwajcaria

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra
dydaktyczna, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

Egzamin pisemny, min. 50% pkt + 1

ćwiczenia

prezentacja

obecność na zajęciach (min. 80%) + prezentacja

Sylabusy
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Współczesne społeczeństwa Niemiec, Austrii i Szwajcarii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
studia europejskie

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
NIEMCOZNAWSTWO

Kod przedmiotu
UJ.WSMSEUNS.1200.5cd42ce7d3fbc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0314Socjologia i kulturoznawstwo

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, konwersatorium: 15

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z obrazem współczesnych społeczeństw państw
niemieckojęzycznych oraz najważniejszymi procesami zmieniającymi te społeczeństwa, a także pokazanie
podobieństw i różnic społeczeństw Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Lichtensteinu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Absolwent zna i rozumie zna i rozumie teorie, ogólne
podstawy, metodologię i terminologię ogólną
i szczegółową z zakresu dziedzin nauk i dyscyplin
naukowych właściwych dla kierunku studiów

SEU_K1_W03

egzamin pisemny,
prezentacja

SEU_K1_U01

egzamin pisemny,
prezentacja

SEU_K1_K01

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Absolwent potraﬁ formułować problemy badawcze
i badać procesy polityczne, społeczne, historyczne,
kulturowe i ekonomiczne w wymiarze europejskim

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Absolwent jest gotów do krytycznego podejścia
do posiadanej wiedzy, uznaje jej znaczenie
w rozwiązywaniu problemów poznawczych
i praktycznych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

15

konwersatorium

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

18

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

analiza wymagań

1

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

9

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.

Demograﬁa, postawowe dane, proporcje płci, starzenia się społeczeństwa.

W1, U1, K1

2.

Struktura wykształcenia, systemy edukacyjne poszczególnych krajów.

W1, U1, K1

Sylabusy

464 / 465

3.

Struktura etniczna, migracje, wielokulturowość.

W1, U1, K1

4.

Zamożność i struktura klasowa.

W1, U1, K1

5.

Struktura zaludnienia, metropolie.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin pisemny

min. 50% pkt + 1

konwersatorium

prezentacja

obecność na zajęciach (min. 80%) + prezentacja

Sylabusy
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